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KOKKUVÕTE
I.

Aastatel 2007–2020 kavandatakse Türgile ühinemiseelse abi rahastamisvahendiga (IPA)

anda ELi rahalist abi üle üheksa miljardi euro. Kontrollikoja eesmärk oli hinnata Türgile
suunatud IPA (mille eesmärk on viia riigi õigusaktid ühenduse õigustikuga vastavusse ja
suurendada selle haldussuutlikkust) ülesehitust ja tulemuslikkust. Kontrollikoda uuris IPA I
(2007–2013) ja IPA II (2014–2020) programmitöö perioode ja keskendus prioriteetsetele
valdkondadele, nagu õigusriik, valitsemistava ja inimressursid (st haridus, tööhõive ja
sotsiaalpoliitika), millele eraldati kokku 3,8 miljardit eurot. IPA II rakendamisel esinenud
viivituste tõttu oli kontrollikojal võimalik uurida ainult IPA I rakendamist, kontrollides
eelkõige 15 IPA I projekti, mille maksumus moodustas IPA I raames nendes valdkondades
lepingutega kaetud 1,5 miljardist eurost 112 miljonit eurot.
II.

Kontrollikoda järeldas, et komisjon oli IPA eesmärgid hästi koostanud, eelkõige

seepärast, et oli nõuetekohaselt määratlenud tingimused, mida vajatakse ELiga ühinemise
edenemiseks, ning teinud valdkondliku lähenemisviisi lõplikud hindamised. Tegelikkuses
käsitleti õigusriigi ja valitsussektori valdkondades, kus mõningad kriitilise tähtsusega
reformid on tegemata, kulutatud IPA vahenditega teatud põhivajadusi siiski ebapiisavalt.
Valdkondades, kus poliitiline tahe oli suurem (nt toll, tööhõive ja maksustamine), on IPA
projektid aidanud Türgil õigusaktid ühenduse õigustikuga vastavusse viia ja tugevdada riigi
haldussuutlikkust. Saadud tulemuste jätkusuutlikkus on aga ohus, kuna kättesaadavate IPA
vahendite kasutamisel esineb probleeme ja reformide tegemine on puudulik. Seetõttu leiab
kontrollikoda, et IPA tulemuslikkus oli vaid vähene.
III. IPA ülesehituse kohta arvab kontrollikoda, et komisjon oli IPA eesmärgid nõuetekohaselt
seadnud, kuna need olid konkreetsed ja õigusraamistikuga kooskõlas. Täpsemalt olid
õigusriiki, valitsemistava ja inimressursse käsitlevad IPA eesmärgid asjakohased ja põhinesid
vajadustel, mille Türgi oli kindlaks määranud oma õigusaktide ühenduse õigustikuga
vastavusse viimiseks ja riigi haldussuutlikkuse suurendamiseks.
IV. Tegelikkuses on aga IPA I eesmärkide raames kulutatud vahenditega äärmiselt vähe
käsitletud mõningaid põhivajadusi, nagu õigussüsteemi sõltumatus ja erapooletus, võitlus
suurkorruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, ajakirjandusvabadus, huvide konflikti
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vältimine ning välisauditi ja kodanikuühiskonna tugevdamine. Komisjoni enda analüüsi
kohaselt ei ole nendes valdkondades mitme aasta jooksul rahuldaval tasemel edenemist
toimunud, kuna selleks puudus Türgi ametiasutustel poliitiline tahe.
V. Komisjon otsustas rakendada IPA II-e valdkondliku lähenemisviisiga, mille kohaselt
toetataks IPAga üksikprojektide asemel valdkonnaüleseid reforme. Enne uue lähenemisviisi
kasutamist hindas komisjon valdkondade valmidust IPA II rahastamist kasutada. Kõnealused
valdkondade hindamised olid aluseks asjaomastele ja otsustavatele analüüsidele, mille
käigus määrati kindlaks, kus IPA II-e võiks valdkondliku lähenemisviisi abil rakendada.
Hindamised ei olnud aga alati kõikehõlmavad, eriti viiest kasutatud hindamiskriteeriumist
kolme puhul: Türgi rahastajate koordineerimine, valdkondlik eelarveanalüüs ja
tulemuslikkuse hindamisraamistik.
VI. Lisaks ELi rahastamisele võib IPA tingimuslikkus kaasa aidata reformiprotsessi
edenemisele. Kontrollikoda leidis, et hoolimata oma Türgi aruannetes rõhutatud jätkuvalt
kehvadest tulemustest oli komisjon IPA tingimuslikkust vähe kasutanud reformide
toetamiseks prioriteetsetes valdkondades, kus reformide edenemine ei olnud rahuldav.
Täpsemalt kasutas komisjon harva selliseid tingimusi, nagu IPA projektide juhtimise
retsentraliseerimise võimalus ja parandusmeetmete kasutamine juhul, kui projekti tingimusi
ei täideta. Lisaks ei olnud IPA II määrustes sõnaselgelt väljendatud võimalust peatada IPA I
vahendite väljamaksmine juhul, kui demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ei järgita.
VII. Üldiselt saavutasid auditeeritud projektid IPA rakendamise seisukohast oma kavandatud
eesmärgid, mis sagedastest viivitustest hoolimata aitasid Türgil õigusaktid ühenduse
õigustikuga vastavusse viia ja tugevdada riigi haldussuutlikkust. Kontrollikoda leidis, et heade
tulemuste jätkusuutlikkust ohustab peamiselt poliitilise tahte puudumine, mida veelgi
süvendavad ulatuslikud koondamised, riigiametnike töösuhete peatamised ja
kodanikuühiskonnale seatavad piirangud.
VIII. Projektide tulemuslikkuse järelevalve oli puudulik, kuna projekte ei olnud komisjoni
tulemustele suunatud järelevalve raamistiku abil valitud, ja näitajad olid kohati
asjassepuutumatud või ebausaldusväärsed või neile ei olnud lisatud asjaomast alusnäitajat.
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IX. Muret tekitab ka asjaolu, et programmitöös ja rakendamises esinenud suurte viivituste
tõttu oli IPA märkimisväärselt ajakavast maas. Viivituste tagajärjel vähendati rahastamist ja
aega, mis oli Türgi ametiasutustele ette nähtud järgmiste IPA II eelarvete ja projektide
rakendamiseks, ning see põhjustab veelgi suuremaid viivitusi projektidega seotud hangetes
ja lepingute sõlmimises. Viivituste põhjused olid teada: mõningate projektitaotlusi
koostavate ministeeriumide kehv haldussuutlikkus, valdkondliku lähenemisviisi juurutamine
ja tööjõu liiga suur voolavus rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalituses, mis haldab
enamikku Türgis kasutatavatest IPA vahenditest.
X.

Aruandes esitatakse Türgile antava ühinemiseelse abi kavandamise ja rakendamise

parandamiseks viis mõõdetavat soovitust. Lisaks on audititulemused kasulikuks
alusmaterjaliks komisjoni tehtava IPA II vahehindamise jaoks, samuti järgmiste ELi
kandidaatriikidele mõeldud ühinemiseelse abi programmide kavandamisel.
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SISSEJUHATUS
Euroopa ja Lähis-Ida vahel asuv (joonis 1) Türgi Vabariik on alati omanud olulist rolli
rahvusvahelistes suhetes. Türgi on kaitse, välispoliitika ja kaubanduse valdkonnas ELi
põhipartner. Pagulaskriisi tõttu on Türgi ja ELi suhted muutunud veelgi olulisemaks (nt
viisavabaduse dialoog ja kolme miljardi euro suurune Türgis asuvate pagulaste jaoks
mõeldud rahastu).
Joonis 1. Türgi kaart, mis näitab nelja linna, kus auditikülastused toimusid

Esitatud piirid ja tähised ei anna tunnistust Euroopa Liidu poolsest ametlikust toetusest ega
heakskiidust.
Allikas: Eurostat.

Üle 80 miljoni elanikuga Türgis on üks maailma suurimaid moslemikogukondi, suured
kurdi ja roma kogukonnad ning mitmeid usuvähemusi (kristlased, juudid).
Alates 1950. aastatest on Türgi vähehaaval, kuid kindlalt liikunud ELi suunas; ta
tunnustab Euroopa Inimõiguste Kohtu jurisdiktsiooni ja on alates 1999. aastast olnud ELi
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liikmesuse kandidaatriik 1. Pärast 2002. aasta üldvalimisi on peamine võimuerakond olnud
konservatiivne Õiguse ja Arengupartei ehk AKP 2, mis on riiki juhtinud peaminister ja alates
2014. aastast president Recep Tayyip Erdoğani käe all.
Samas on ELiga ühinemise üle peetavate läbirääkimiste edenemine olnud äärmiselt
aeglane ja 2017. aastaks oli 35st ühinemisläbirääkimiste peatükist avatud ainult 16 ja suletud
vaid üks. II lisas on näidatud Türgi ühinemisprotsessi olukord peatükkide kaupa.
Ühinemisprotsessi käigus antakse ELi ühinemiseelset abi ühinemiseelse abi
rahastamisvahendist (IPA), mille eesmärk on toetada kandidaatriike nende järkjärgulisel
vastavusseviimisel ELi standardite ja poliitikatega (mida nimetatakse ühenduse õigustikuks),
pidades silmas riikide tulevast liikmelisust (vt 1. selgitus).
1. selgitus. Ühinemine ELiga
ELi institutsioonides nimetatakse kehtivaid ELi põhimõtteid, poliitikat, õigusakte, tavasid, kohustusi ja
eesmärke sageli ELi õigustikuks. Õigustik asub ühinemisläbirääkimiste keskmes ja koosneb 35
ühinemispeatükist, mille üle peavad EL ja iga kandidaatriik, sh Türgi, läbi rääkima. Näiteks peatükk 23
hõlmab kohtuid ja põhiõigusi ning peatükk 32 finantskontrolli ja auditit. Lisaks hõlmab ühenduse
õigustik Kopenhaageni kriteeriume, mis käsitlevad demokraatiat, õigusriiki, inimõigusi ning
vähemuste kaitset kindlustavate institutsioonide stabiilsust (vt https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/policy/conditions-membership_en).

Ühinemiseelset abi antakse partnerluses Türgi ametiasutustega ja see hõlmab Euroopa
Komisjoni rahastatavaid projekte paljudes eri valdkondades, nagu õigusriik, valitsemistava,
põllumajandus, taristu (nt keskkond, transport) ja inimressursside arendamine hariduse,
tööhõive ja sotsiaalpoliitika kaudu. IPA I (2007–2013) eraldiste (4,58 miljardit eurot) ja IPA II
(2014–2020) eraldiste (4,49 miljardit eurot) kavandamist arvesse võttes (vt III lisa) on Türgi

1

I lisas on toodud peamised sündmused ELi ja Türgi suhetes.

2

Türgi keeles „Adalet ve Kalkınma Partisi“.
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peamine ELi abi saaja väljaspool ELi. IPA haldamisel abistavad komisjoni ELi liikmesriigid, kes
on ühtlasi ka IPA II komitee liikmed 3.
Ehkki komisjonil on üldine vastutus IPA haldamise eest, on ta delegeerinud vastutuse
suure osa IPA vahendite haldamise eest ELi eelarve kaudse täitmise raames Türgi
ametiasutustele. Selle eelarve täitmise viisiga on komisjon omal vastutusel ja kooskõlas
usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõttega delegeerinud eelarve täitmise Türgi
ametiasutustele 4. IPA haldamisel kasutatav detsentraliseeritud lähenemisviis sarnaneb
eelarve täitmisele koostöös liikmesriikidega, mida komisjon ja ELi liikmesriigid kasutavad
enamiku ELi fondide (nagu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa Sotsiaalfondi) puhul.
Selle lähenemisviisi kohaselt peavad Türgi ametiasutused IPA vahendite kavandamist,
rakendamist, järelevalvet ja auditit tegema vastavalt ELi ja riigisiseste eeskirjade
kombinatsioonile. Riiklik IPA koordinaator vastutab erinevate Türgi sidusrühmade vahelise
koordineerimise eest ning riigikassa rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalitus vastutab
siseriikliku eelarvevahendite käsutaja järelevalve all 87,2% IPA I vahendite ja 84,2% IPA II
vahendite haldamise eest 5.
Komisjon rakendas IPA I-e traditsioonilise projekti lähenemisviisiga, tehes
rahastamisotsuseid iga projekti kohta eraldi. Valdkondlik lähenemisviis on komisjoni
strateegiline valik IPA II rakendamiseks. Nimetatud lähenemisviisi puhul tehakse
rahastamisotsuseid vastavalt riiklikele valdkonnapoliitika eesmärkidele. Sellega soovitakse

3

Komisjoni juhitav IPA II komitee loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta
määruse (EL) nr 231/2014, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II), artikliga
13. IPA II komitee võttis üle ülesanded, mida enne täitis IPA I komitee, mis loodi nõukogu
17. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi
rahastamisvahend (IPA), artikliga 14.

4

Kaudse eelarve täitmise puhul delegeerib komisjon eelarve täitmise valitud üksustele (nt IPA II
raames toetusesaaja või tema poolt määratud üksus, rahvusvahelised organisatsioonid). Vt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012
(mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) (ELT L 298,
26.10.2012, lk 1) (finantsmäärus) artikkel 188. IPA I raames nimetati Türgi ametiasutustele
antud eelarve täitmise viisi detsentraliseeritud haldussüsteemiks. Eelarve kaudse täitmise
graafiline ülevaade on esitatud VI lisas.

5

Protsentuaalsed suurused põhinevad komisjoni andmetel (2017).
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toetada valitsuse jõupingutusi konkreetses valdkonnas, suurendades seeläbi avaliku poliitika
ja konkreetses valdkonnas ressursside jaotamise kohta tehtavate otsuste koostoimet ja riigi
isevastutust. IPA rahastamine suunatakse seepärast riigi valdkonnapoliitika eesmärkide ja
ühinemiseks vajalike tulemuste saavutamisele 6. Valdkonnapõhist lähenemisviisi
kohaldatakse vastavalt komisjoni tehtavale hindamisele valdkondade kaupa.
Reformide elluviimisel on Türgis alates 2013. aastast toimunud tagasiminek. Türgi
positsioon ELiga ühinemiseks on halvenenud eelkõige pärast 2016. aasta juulis toimunud
sõjaväelist riigipöördekatset, mille tagajärjel kuulutati riigis välja hädaolukord ja toimusid
ulatuslikud töösuhete peatamised, vallandamised ja vahistamised. Riigipöördekatsele
järgnenud repressiivsed meetmed, mida Türgi valitsus nimetas terrorismivastasteks
meetmeteks, on mõjutanud kogu Türgi ühiskonda: kohtusüsteemi, politseid, eripolitseid,
armeed, avalikku teenistust, teadusasutusi, õpetajaid, juriste, ajakirjandust ja äriringkondi 7.
Juba nende meetmete arvukus on mõjutanud Türgi haldussuutlikkust ning põhjustanud
probleeme ja viivitusi riigi õigusaktide vastavusse viimise liidu õigustikuga. 2. selgitus
sisaldab kolme näidet nimetatud meetmete kohta kolmes käesoleva auditiga hõlmatud
valdkonnas. 2016. aasta novembris, mil ELi ja Türgi vahelised poliitilised suhted olid
halvenemas, kutsus Euroopa Parlament komisjoni ja ELi liikmesriike üles Türgiga
käimasolevad ühinemisläbirääkimised ajutiselt peatama 8.
2. selgitus. Näited riigipöördekatsele järgnenud meetmete kohta Türgis
Kohtud ja riigiprokuratuur
Pärast 2016. aasta juulis toimunud riigipöördekatset on töösuhe lõpetatud või peatatud üle 4000
kohtuniku ja prokuröriga, mis moodustas tollasest Türgi kohtunike ja prokuröride koguarvust
ligikaudu kolmandiku. Neist ligikaudu 2400 on vangistatud ning see mõjutab kõiki kohtusüsteemi
osasid, alates esimese astme kohtutest kuni põhiseaduskohtuni välja. Ulatuslik töösuhete lõpetamine

6

Naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi tegevuskava „IPA II abi raames
kohaldatava valdkondliku lähenemisviisi hindamine“, november 2016, ja lõplik aruanne
„Valdkonnapõhiste strateegiate kaardistamine“, 28. veebruar 2014.

7

Vt komisjoni 2016. aasta aruanne Türgi kohta, lk 9.

8

Euroopa Parlamendi 24. novembri 2016. aasta resolutsioon ELi ja Türgi suhete kohta, punkt 1.
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ja sellele järgnenud uute kohtunike ulatuslik töölevõtmine oli raportite kohaselt „tõsiseks ohuks
kohtusüsteemi toimimisele ja sõltumatusele“ 9.
Avalik teenistus: Türgi riigikontroll
Türgi riigikontroll, mis omab lisaks välisauditi funktsioonile ka kohtuvõimu, on 23. ja 32. peatüki
kontekstis võtmetähtsusega avalik-õiguslik asutus. 2016. aasta detsembris vähenes selle
audititöötajate osakaal 17%, st vallandati 166 töötajat, sh 96 audiitorit, kes vahistati. 2017. aasta
esimesel poolel peatati veel 41 audiitori töösuhe ja nad vahistati 10.
Koolid ja ülikoolid
2017. aasta aprilliks oli kogu riigis hinnanguliselt 40 000 õpetaja töösuhe kas lõpetatud või peatatud.
See mõjutas kõiki haridustasandeid alates koolidest ja noorteorganisatsioonidest kuni
kõrgharidusasutusteni välja. Ulatusliku töösuhete lõpetamise ja peatamise tagajärjel suleti paljud
asutused, mis avaldab Türgi haridusele, tööhõivele ja sotsiaalpoliitikale kestvat kahjustavat mõju 11.

AUDITI ULATUS JA LÄHENEMISVIIS
Kontrollikoja eesmärk oli hinnata IPA rakendamise kavandamist ja tulemuslikkust
Türgis. IPA rakendamise eesmärk oli viia riigi õigusaktid ühenduse õigustikuga vastavusse ja
suurendada selle haldussuutlikkust. Audit keskendus järgmisele küsimusele: kas ELi poolt
Türgile antud ühinemiseelne abi on hästi kavandatud ja mõjus? Põhiküsimus jagati
omakorda kaheks:
a)

kas komisjon oli Türgi IPA hästi kavandanud?

9

Komisjoni 2016. aasta aruanne Türgi kohta, lk 18 ja 19, ning „Turkey says purge of judiciary over
after sacking 4 000“, 26. mai 2017 (vt https://www.ft.com).

10

Kontrollikoja analüüs Türgi riigikontrolli töötajate kohta ajavahemikul detsembrist 2015–
detsembrini 2016; Türgi riigikontrolli aruandekohustuse aruanded on türgi keeles saadaval siin:
www.sayistay.gov.tr. Pressiteated leiate 11. augusti 2016. aasta uudise alt (türgi keeles) siin:
https://www.haberler.com/sayistay-da-feto-operasyonu-8 692 128-haberi/ ja „Detention
warrants issued for 41 Court of Accounts employees over Gülen links“, 4. aprill 2017
(https://stockholmcf.org).

11

Komisjoni 2016. aasta aruanne Türgi kohta, lk 86, ja „Turkey in turmoil and chaos since purge
aimed at dissenters“, 12. aprill 2017 (vt
https://www.nytimes.com/2017/04/12/world/europe/turkey-erdogan-purge.html?_r=1).
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b)

Kas IPA oli oma prioriteetsete valdkondade toetamisel Türgis tulemuslik?
Kontrollikoja viimane auditiaruanne Türgile antava ühinemiseelse abi kohta avaldati

2009. aastal 12. Pärast seda on IPA-t kasutatud kahel järjestikusel programmitöö perioodil
ning ELi ja Türgi vahelised suhted on oluliselt edasi arenenud. Käesolev aruanne peaks
andma sisendi komisjoni IPA II vahehindamisse ning samuti ELi strateegiasse, mis puudutab
IPA II (2014–2020) ja järgmise programmitöö perioodi raames Türgile antavat
ühinemiseelset abi.
Kontrollikoda keskendus nõukogu määratletud kolmele prioriteetsele valdkonnale, mis
kehtivad nii IPA I (2007–2013) kui ka IPA II (2014–2020) programmitöö perioodide suhtes,
moodustades kokku 3,8 miljardit eurot 13:
a)

õigusriigi põhimõte, sealhulgas põhiõigused, justiits- ja siseküsimused, kokku
1,2 miljardit eurot;

b)

valitsemistava, sealhulgas kodanikuühiskonna, avaliku halduse reformi ja riigi rahanduse
juhtimise toetamine, kokku 1,6 miljardit eurot; ning

c)

inimressursid, sealhulgas haridus, tööhõive ja sotsiaalne kaasatus, kokku miljard eurot.
IPA I raames ulatusid nimetatud valdkondadele antavad ELi vahendid kokku

1,5 miljardi euroni. Kontrollikoja valim sisaldas 15 projekti kogusummas 112 miljonit eurot
(7,5%) 14. Kontrollikoda valis projektid välja nii, et oleks tagatud nende poliitikavaldkondade
ja geograafiliste piirkondade tasakaal, mis said ühinemiseelset abi õigusriigi põhimõtete,

12

Kontrollikoja eriaruandes nr 16/2009 „Türgile antava ühinemiseelse abi juhtimine Euroopa
Komisjoni poolt“ käsitleti Türgile antava ühinemiseelse abi kava (IPA eelkäija) ja auditeeriti
aastate 2002–2004 riiklikes programmides sisalduvate projektide valimit.

13

Nõukogu 18. veebruari 2008. aasta otsuse (Türgi Vabariigiga loodud ühinemispartnerluse
põhimõtted, prioriteedid ja tingimused) lisas on esitatud järgmised lühiajalised prioriteedid,
mille läbiv eesmärk on haldussuutlikkus: demokraatia ja õigusriik, inimõigused ja vähemuste
kaitse, samuti peatükid 5: riigihanked, 16: maksustamine, 19: sotsiaalpoliitika ja tööhõive, 23:
kohtusüsteem ja põhiõigused, 24: õigus, vabadus ja turvalisus, 29: tolliliit ja 32: finantskontroll.

14

III lisas on loetletud nii IPA I kui ka IPA II eraldised. IV lisa sisaldab kõnealuste auditeeritud
projektide täielikku loetelu.

14

valitsemistava ja inimressursside valdkonnas. Vaadeldi projektide rakendamist ja
rakenduspartnerite liike (Türgi või ÜRO organisatsioonid).
Oluline osa kontrollikoja tööst oli hinnata, milliseid tulemusi ELi programmid ja
projektid saavutasid 15. Kontrollikoda kogus tõendusmaterjali komisjoni eri osakondade, ELi
delegatsiooniga Ankaras, Türgi ametiasutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide ja
kodanikuühiskonna organisatsioonidega tehtud intervjuude ja dokumentide kontrolli abil 16.
Auditi käigus tehti märtsis 2017 kahenädalane auditikülastus Türki. See ei hõlmanud Türgis
asuvate pagulaste jaoks mõeldud rahastu kaudu antavat toetust 17.
Käesolevas aruandes hõlmab iga viide IPA-le nii IPA I-e kui IPA II-e, kui ei ole märgitud
teisiti. Programmitöö ja rakendamise suurte viivituste tõttu ei saanud kontrollikoda hinnata
IPA II projekte käesoleva auditi jaoks valitud valdkondades, mis moodustavad IPA II
eraldistest 2 miljardit eurot.
TÄHELEPANEKUD
Komisjon on IPA eesmärgid hästi välja töötanud, kuid tal on olnud raskusi valdkonnaüleste
reformide toetamisega ja tingimuslikkuse kasutamisega
Selles osas hindas kontrollikoda, kas komisjon oli IPA Türgis hästi kavandanud, et
toetada ELiga ühinemise suunas liikumiseks vajalikke reforme. Kontrollikoda uuris eelkõige,
kas komisjon
a)

viis Türgi strateegilised eesmärgid IPA eesmärkidega vastavusse ja käsitles Türgi vajadusi
auditeeritud sektorites;

15

Nagu määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määruse (EL)
nr 236/2014, millega sätestatakse liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise ühised
eeskirjad ja menetlused, preambuli 12. põhjenduses ja artiklis 12 (ELT L 77, 15.3.2014, lk 95).

16

V lisas on loetletud kõik Türgis intervjueeritud avalik-õiguslikud üksused. Lisaks korraldas
kontrollikoda Türgis kolm sihtrühmade kohtumist, kus osales rohkem kui kümme
kodanikuühiskonna organisatsiooni.

17

Seda rahastut käsitletakse ühes kontrollikoja 2018. aasta tulemusauditis.

15

b)

rakendas asjakohaselt valdkondlikku lähenemisviisi IPA II rahastamise suunamiseks,
tuginedes asjakohastele, veenvatele ja ulatuslikele IPA valdkondlikele hindamistele; ning

c)

kehtestas ja kohaldas asjakohaseid tingimusi, et edendada vajalikke reforme Türgis.

Komisjon seadis IPA eesmärgid nõuetekohaselt, kuid praktikas ei olnud mõningaid peamisi
õigusriigi ja valitsussektori vajadusi piisavalt käsitletud
Komisjon seadis oma strateegiadokumentides konkreetsed IPA programmi eesmärgid,
mis seisnevad Türgi suutlikkuse suurendamises, et täita ELi liikmesusest tulenevaid
kohustusi, ning poliitiliste reformide, samuti majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu
toetamises18. Neid IPA strateegilisi eesmärke täpsustati üksikasjalikumalt Türgi
ametiasutustega sõlmitud komisjoni rahastamislepingutes. Kõik nimetatud eesmärgid olid
kooskõlas IPA õigusliku alusega, milles sätestatakse IPA õigusalased eesmärgid, mis
puudutavad kandidaatriigi õigusaktide vastavusse viimist ühenduse õigustikuga, sh
Kopenhaageni kriteeriumidega, ning riigi haldussuutlikkuse suurendamist 19.
Ühinemiseelse abi rahastamisvahendi eesmärgid kolme prioriteetse valdkonna
(õigusriik, valitsemistava ja inimressursid) jaoks olid asjakohased, sest need põhinesid
vajadustel, mis Türgi oli selgelt kindlaks määranud oma riiklikes kavades ühenduse
õigustikuga vastavusse viimise kohta, mitmeaastastes arengukavades ja rohkem kui 40
riiklikus strateegias, mis on välja töötatud alates 2007. aastast, et tugevdada oma
haldussuutlikkust.
Kontrollikoda vaatles IPA I vahendeid kolmes valitud prioriteetses valdkonnas ja leidis,
et praktikas ei ole mõningaid Türgi ühinemiseks vajalikke olulisi õigusriigi ja valitsussektori

18

IPA I puhul mitmeaastane planeerimisdokument (2011–2013) ja IPA II puhul Türgi suunav
strateegiadokument (2014–2020).

19

Vt nõukogu 17. juuli 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi
rahastamisvahend (IPA), artiklid 1 ja 2 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 82); nõukogu 18. veebruari 2008.
aasta otsuse (Türgi Vabariigiga loodud ühinemispartnerluse põhimõtted, prioriteedid ja
tingimused) (ELT L 51, 26.2.2008, lk 4) lisa; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014.
aasta määruse (EL) nr 231/2014, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II),
artiklid 1 ja 2 (ELT L 77, 15.3.2014, lk 11).
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reforme 20 peamiselt Türgi ametiasutuste poliitilise tahte puudumise tõttu piisavalt
käsitletud.
Peamisi õigusriigi valdkonna vajadusi ei ole piisavalt käsitletud
IPA raames antava õigusriigi valdkonna toetuse eesmärk oli tuua erinevad tundlikud
riigiasutused, nagu ministeeriumid, ametid, politsei ja kohtusüsteem, ühenduse õigustikule
lähemale peamiselt nõustamise ja koolituse pakkumisega valdkondades, mis Türgi oli selgelt
kindlaks määranud oma riiklikes kavades ühenduse õigustikuga vastavusse viimise kohta,
mitmeaastastes arengukavades ja riiklikes strateegiates.
Vaatamata sellele oli ainult 4,4% IPA I raames lepingutega kaetud õigusriigi valdkonna
vahenditest suunatud järgmistele poliitikavaldkondadele, mille ebapiisavat edenemist on
järjepidevalt rõhutatud komisjoni iga-aastastes Türgi aruannetes alates 2014. aastast 21:
a)

kohtusüsteemi sõltumatus ja erapooletus22 (lepingutega kaetud 7,6 miljonit eurot);

b)

võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu 23 (9,5 miljonit eurot); ja

c)

ajakirjandusvabadus 24 (2,7 miljonit eurot; vt 3. selgitus).

20

Vt 1. selgitus ja COM(2012) 600 final, 10. oktoober 2012, „Laienemisstrateegia ja peamised
väljakutsed aastatel 2012–2013“, lk 2–4.

21

Aruanded asuvad siin: https://ec.europa.eu/neighbourhoodenlargement/countries/package_en

22

Kohtusüsteemi sõltumatus ja erapooletus on 23. peatüki (kohtusüsteem ja põhiõigused)
lahutamatu osa. Sellega seoses mainis komisjon oma 2014. aasta aruandes (lk 63): „Kohtute
valdkonnas vastu võetud õigusaktid tekitasid tõsist muret kohtusüsteemi sõltumatuse ja
erapooletuse, võimude lahususe ja õigusriigi põhimõtte järgimise üle“ ning „inimõiguste
institutsioonilist raamistikku tuleb veelgi tugevdada ning see peab tulemusi andma“.

23

Korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse kohta, mis puudutab samuti 23.
peatükki, täheldati komisjoni 2014. aasta Türgi aruandes (lk 14), et „kohapealsete tulemuste
saavutamiseks on vaja suurendada poliitilist tahet ja kodanikuühiskonna kaasatust, mis annaks
tulemusi uurimiste, süüdistuste ja süüdimõistvate kohtuotsuste näol“.

24

Ajakirjandusvabadus on Kopenhaageni kriteeriumides sisalduv inimõigus (vt 1. selgitus). Seoses
sõna-, ajakirjandus- ja internetivabadusega mainis komisjon oma 2015. aasta Türgi aruandes
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3. selgitus. Ajakirjandusvabaduse toetamiseks antud IPA vahendid (2007–2016)
2016. aasta lõpuks oli Türgis lepingutega kaetud IPA I vahenditest rakendatud vaid kahte
ajakirjandusvabaduse projekti kogusummas 2,7 miljonit eurot. IPA II raames ei ole
ajakirjandusvabaduse projekte veel ellu viidud. Peale selle on Türgi IPA II raames tagasi lükanud
komisjoni ajakirjandusvabaduse liitnäitaja, mis ei ole tema arvates mõistlik. Näitajas on ühendatud
valitsusväliste organisatsioonide Freedom House ja Reporters Without Borders ajakirjandusvabaduse
näitajad, et mõõta riigi iga-aastast edasiminekut ja määrata tema koht riikide paremusjärjestuses.
Viimastel aastatel ja eriti pärast 2016. aasta juulis toimunud riigipöördekatset on komisjon ning ka
Amnesty International, Freedom House ja Reporters Without Borders süstemaatiliselt teatanud
tõsistest rünnakutest ajakirjandusvabadusele Türgis.

Veel üks märk sellest, et komisjon ja Türgi ametiasutused ei pööranud nendele
poliitikavaldkondadele piisavalt tähelepanu, on puuduvad näitajad, mille abil mõõta
edusamme huvide konfliktide vältimisel 25 ja suurkorruptsiooni vastases võitluses 26.
Peamisi valitsussektori vajadusi ei ole piisavalt käsitletud
Valitsussektoris toetas komisjon väga konkreetseid vajadusi avaliku halduse reformi ja
mõne eelarvetsükli komponendi, näiteks maksude kogumise, siseauditi ja statistika
valdkonnas, peamiselt nõustamise ja koolituse kaudu.
Vaatamata välisauditi ja kodanikuühiskonna organisatsioonide tähtsusele
ühinemisprotsessi ajal ning nende rollile võitluses korruptsiooni ja organiseeritud
kuritegevuse vastu, ei hõlmanud IPA välisauditi tugevdamist ja käsitles liiga vähe Türgi
suutlikkust kaasata kodanikuühiskonda 27. Hoolimata kodanikuühiskonna

(lk 22), et „pärast mitmeid aastaid kestnud arengut on viimase kahe aasta jooksul toimunud
tõsiseid tagasilööke“.
25

Vt GRECO 2015. aasta oktoobri aruanne Türgi kohta, milles käsitleti kohtunike
eetikapõhimõtteid, käitumise eeskirju ja huvide konflikte (vt punktid 125, 160–163).

26

Vt Transparency International'i 2016. aasta aruanne Lääne-Balkani riikide ja Türgi kohta, milles
märgiti, et Türgi „on saavutanud väga vähe tulemusi korruptsioonijuhtumitega seoses
süüdistuse esitamisel, eriti kõrgetasemeliste riigiametnike puhul.“

27

Välisaudit on 32. peatüki (finantskontroll) lahutamatu osa. Kodanikuühiskonna
organisatsioonide puhul näitab „aktiivne kodanikuühiskond tõhusat pluralismi, mis tähendab
põhiõiguste ja -vabaduste austamist, õigusriigi põhimõtet ning sotsiaalsete ja poliitiliste
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organisatsioonidega seotud vajaduste suurusest Türgis (millest komisjon oli teadlik) oli
eraldatud rahasumma endiselt väike, kuna Türgi ametiasutuste vahendite kasutamise
suutlikkus oli piiratud (vt 4. selgitus).
4. selgitus. Türgi kodanikuühiskonna toetamiseks antud IPA vahendid (2007–2016)
Ükski riiklik strateegia ei ole suunatud kodanikuühiskonna vajadustele Türgis, kus kodanikuühiskonna
organisatsioonide kogunemis- ja sõnavabadust on tõsiselt piiratud ning nende suutlikkust õõnestatud
ebaproportsionaalselt suurte bürokraatlike piirangutega nende kogunemis- ja sõnavabadusele,
samuti rahaliste vahendite kogumisele 28. Mõningad kodanikuühiskonna organisatsioonid märkisid, et
nad ei saa enam otsuseid mõjutada, väites, et Türgi ametnikud kardavad nendega suhelda ja et
riiklikud vahendid olid suunatud valitsust toetavatele organisatsioonidele.
Aastatel 2015–2016 langes õigusi, sealhulgas põhiõigusi, toetavate Türgi ühenduste liikmete arv
200 096-lt 50 598-le (–75%) 29. Seda arvesse võttes rahastati IPA I raames kodanikuühiskonna
organisatsioonide projekte kokku 36 miljoni euro ulatuses (5,5% kõigist valitsussektorile suunatud
IPA I vahenditest), millest vähesed olid seotud korruptsioonivastase võitluse ja organiseeritud
kuritegevuse ohvrite kaitsega.

muutuste võimalust. Kodanikuühiskonna tegevus võib ergutada ja laiendada dialoogi ja
koostööd avalikku huvi pakkuvates küsimustes, sealhulgas ELiga ühinemise protsessis. (---)Türgi
vajab eelkõige kaasavamaid lähenemisviise poliitika kujundamiseks ja avaliku huvi otsuste
tegemiseks.“ (Türgi suunav strateegiadokument (2014–2020), lk. 11 ja 12).
28

„Thematic Evaluation of EU’s Support to civil society in the Western Balkans and Turkey“, IBF
Consulting, aprill 2012; „Civil Society Needs Assessment Report“, TACSO, veebruar 2014;
komisjoni 2015. ja 2016. aasta Türgi aruanded (2.4); TÜSEVi panus 2015. aasta Civicuse
kodanikuühiskonna olukorra aruandesse, lk 96–98.

29

Euroopa Kontrollikoja analüüs, mis põhineb Türgi siseministeeriumi poolt 24. märtsil 2017
esitatud andmetel.
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Vaatamata mõningatele puudustele, esitas komisjon valdkondliku lähenemisviisi
hindamistes asjakohase teabe, et teha kindlaks, kus võiks valdkondlikku lähenemisviisi
rakendada
Kuigi IPA II õiguslikus aluses ei määratleta selgelt valdkondlikku lähenemisviisi (vt
punkt 9) ja see lähenemisviis ei ole toetusesaaja jaoks õiguslikult siduv 30, lisas komisjon selle
oma laienemisstrateegiasse 31. Riigi valdkondliku lähenemisviisi kohaldamise valmidus
määratakse kindlaks valdkondlike hindamiste abil, mida komisjon teeb koostöös Türgi
ametiasutustega. Komisjoni sõnul on valdkondlik lähenemine „pidev protsess, mida tuleb
läbi viia kogu programmitöö tsükli jooksul“ 32. See hindamine põhineb viiel peamisel
hindamiskriteeriumil:
a)

täpselt määratletud riiklikud valdkondlikud strateegiad;

b)

institutsiooniline raamistik, juhtimine ja valdkondliku strateegia rakendamissuutlikkus;

c)

abi koordineerimine, sh valdkondade tasandil 33;

d)

valdkondlikul eelarveanalüüsil ja realistlikel valdkondlikel eraldistel põhinev poliitika
elluviimine;

e)

tulemuslikkuse hindamisraamistikud.
Auditeeritud sektorite puhul võimaldasid valdkondlikud hindamised komisjonil 2016.

aastal teha järelduse, et üksnes inimressursside sektor ja õigusriigi sektori õiguskaitse ja
30

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määruse (EL) nr 231/2014, millega
luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend, artikkel 4; komisjoni rakendusmäärus (EL)
nr 447/2014, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 231/2014
rakendamise eeskirju; 11. veebruaril 2015. aastal Türgi Vabariigi ja Euroopa Komisjoni vahel
sõlmitud IPA II raamleping.

31

COM(2013) 700 final, 16. oktoober 2013, „Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed aastatel
2012–2013“, lk 3, 7 ja 16.

32

„Valdkonnapõhiste strateegiate kaardistamine“, lõplik aruanne, 28. veebruar 2014, lk 3.

33

Vastavalt 2005. aasta Pariisi deklaratsioonile abi tõhususe kohta, mille Türgi on allkirjastanud,
peaks iga abisaajariik seadma piiratud arvul valdkondades realistlikud eesmärgid ning vältima
abi kattumist. Need põhimõtted kehtivad ka IPA-le.

20

siseküsimuste alamvaldkonnad on valmis kasutama IPA II vahendeid valdkondliku
lähenemise kaudu 34. Kuigi valdkondlike hindamistega saadi asjakohane ja järjepidev viiel
põhikriteeriumil põhinev valdkondlik analüüs, leiti kontrollikoja läbivaatamise käigus
järgmised puudused:
a)

õigusriigi valdkonna puhul ei sisaldanud komisjoni hindamine siseküsimuste kohta
lõplikku järeldust selle kohta, kas Türgi oli valdkondliku lähenemisviisi kasutamiseks
valmis; ning

b)

komisjoni valdkondlikes hindamistes ei käsitletud nõuetekohaselt Türgi avaliku halduse
mõningate oluliste puuduste mõju (vt 5. selgitus) kolmele viiest peamisest
hindamiskriteeriumist (vt punkt 27).

5. selgitus. Türgi avaliku halduse puudused aastatel 2014–2017, mida komisjoni valdkondlikes
hindamistes kajastati ebapiisavalt
Hindamiskriteerium nr 3: rahastajate koordineerimine
Komisjoni hindamistes ei käsitletud ühinemiseelse abi raames rahastajate koordineerimise eest
vastutava ELi asjade ministeeriumi probleeme. Kõnealuse ministeeriumi ülesannete hulka kuulub abi
andmine Türgi vastavusse viimiseks ELi riigihanke-eeskirjadega 35, kuid samuti peab ta kaasrahastama
Euroopa Investeerimispanga rahastatavate taristuprojektide ettevalmistamisetappe 36. IPA
asjakohasusest ja olulisusest hoolimata ei kaasanud Türgi rahastajate üldise koordineerimise eest
vastutav riigikassa allsekretariaat ELi asjade ministeeriumi EIPga toimunud kohtumistesse.

34

Kodanikuühiskonna strateegilise kavandamise dokument, lk 20. Kohtusüsteemi ja põhiõiguste
strateegilise kavandamise dokument, lk 14. Põhiõiguste strateegilise kavandamise dokument,
lk 11. Siseküsimuste strateegilise kavandamise dokument, lk 23. Valdkondlik tegevuskava, lk 30

35

Komisjoni iga-aastases Türgi aruandes (2016, lk 20, 21 ja 43–45) märgitakse, et Türgi vastavusse
viimisel 5. peatükiga „on olulisi lünki“ ELi riigihanke-eeskirjadega vastavusse viimisel (nt
hankemenetluste läbipaistvus, palju õiguslikke erandeid ühenduse õigustikust).

36

Euroopa Investeerimispank on üks suurimaid Türgile ELi laenude andjaid; nende laenude maht
on Türgile antavast IPA rahastamisest üle kolme korra suurem (vt
https://euaidexplorer.ec.europa.eu/DevelopmentAtlas.do).
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Lisaks ei olnud ELi asjade ministeeriumil kontrollikoja auditikülastuse ajal juurdepääsu rahastajate
kesksele andmebaasile, mis takistas tal tulemuslikult koordineerida rahastajate tegevust
valdkondlikul tasandil.
Hindamiskriteerium nr 4: valdkondlik eelarveanalüüs
Türgi poliitika rakendamine põhineb rahandusministeeriumi (tegevuskulude puhul) ja
arenguministeeriumi (investeerimiskulude puhul) koostatud keskpika perioodi kulude kavadel.
Komisjoni hindamistes ei arvestatud aga asjaolu, et kumbki ministeerium ei olnud oma kulukavasid
piisavalt üksikasjalikult koostanud, et oleks võimalik hinnata, kas kavad on Türgi valdkondliku poliitika
eesmärkide täitmiseks piisavalt suured ja õiget tüüpi 37. Selle tagajärjel ei saanud komisjon ega muud
sidusrühmad Türgi eelarveeraldiste kohta valdkondlikust seisukohast selget ülevaadet. Kuigi Türgi oli
IPA I ajal oma haldussuutlikkuse vajadused välja arvutanud 38, ei olnud ta seda teinud alates IPA II
algusest 2014. aastal. Ilma väljaarvutatud maksumusega vajaduste ja selgete valdkondlike
kulukavadeta on raske tagada, et IPA valdkonnad saavad piiratud rahalistest vahenditest
nõuetekohase osa.
Hindamiskriteerium nr 5: tulemuslikkuse hindamisraamistik
Riiklikul IPA koordinaatoril on IPA usaldusväärse finantsjuhtimise tagamisel keskne roll. Komisjoni
hindamised ei kajastanud aga tõsiseid puudusi, mis riiklikul IPA koordinaatori tulemuslikkuse
järelevalves esinesid. Komisjoni audiitorid olid juba 2015. aastal täheldanud, et riiklikul IPA
koordinaatoril puudusid järelevalvemehhanismid ja -menetlused järelevalvetulemuste kasutamiseks
ja seda protsessi peeti pelgalt formaalsuseks. Lisaks täheldas kontrollikoda, et IPA projektide
järelevalve tugines täielikult ELi delegatsiooni järelevalvekülastustele ja komisjoni tulemustele
suunatud järelevalveraamistikule. Kuigi Türgi IPA auditeerimisasutuse ja riigikontrolli tehtud
järelevalvekülastused keskendusid kulude seaduslikkuse ja korrektsuse kontrollimisele, saab
tulemustele suunatud järelevalvesüsteemi raamistikuga, mis on olemas üksnes tänu ELi
rahastamisele ja ekspertteadmistele, igal aastal jälgida vaid väikest osa IPA projektidest. Lisaks ei ole

37

Vt 2012. aasta augusti avaliku sektori finantsjuhtimise ja -kontrolli seadus nr 5018 (ametlik
ingliskeelne tõlge), lk 6 ja 11. Iga-aastased investeerimiskavad türgi keeles („Yili Yatirim
Programi“) aastatel 2009–2017.

38

IPA I puhul vt ühenduse õigustiku ülevõtmise riiklik programm (2008); IPA II puhul 10. riiklik
arengukava (2014–2018), ELiga ühinemise riiklikud tegevuskavad aastatel 2014–2019 ja
ühinemiseelne majandusreformiprogramm (2017).
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riiklik IPA koordinaator veel suuteline projektide tulemuslikkuse hindamisel tulemustele suunatud
järelevalvesüsteemi raamistikku oma panust andma.

Lisaks leidis kontrollikoda, et komisjoni valdkondlikes hindamistes ei olnud veel võimalik
arvesse võtta pärast 2016. aasta juulis toimunud riigipöördekatset aset leidnud ulatusliku
vallandamise ja töösuhete peatamise mõju Türgi haldussuutlikkusele (vt 2. selgitus).
Komisjon kasutas IPA tingimuslikkust vähe, et toetada prioriteetsete valdkondade
reformiprotsessi
Lisaks rahastamisele, poliitikale ja poliitilisele dialoogile on Türgi prioriteetsetes
valdkondades reformide toetamiseks komisjoni käsutuses veel üks vahend – tingimuslikkus.
Tingimuslikkus on tingimuste seadmine ja kasutamine enne abi andmist või maksmist.
Komisjoni järjestikustes laienemisstrateegiates viidatakse IPA puhul korduvalt rangetele
tingimustele, mõistet ennast seejuures täpselt määratlemata 39. IPA raames saab
tingimuslikkust kasutada poliitilisel tasandil, eelkõige ühinemisläbirääkimiste alustamise ja
sulgemiskriteeriumide ning projektide tasandil.
Kontrollikoda vaatas läbi IPA õigusraamistiku, et teha kindlaks eri liiki tingimuslikkused.
Kontrollikoda uuris, mil määral komisjon neid Türgis tegelikult kasutas, et toetada
reformiprotsessi õigusriigi, valitsemistava ja inimressursside prioriteetsetes valdkondades.
Poliitilisel tasandil on ELi seadusandjal kui eelarvepädeval institutsioonil õigus
vähendada tulevast abi. Lisaks sellele oli nõukogul võimalus IPA I raames ilma
ühinemisläbirääkimiste peatamise vajaduseta peatada IPA abi juhul, kui demokraatia ja
õigusriigi põhimõtteid ei järgita 40. Euroopa Parlament on hiljuti kutsunud üles peatama kõigi

39

Vastavalt komisjoni aastate 2011–2012 laienemisstrateegiale on „pühendumine, tingimuslikkus
ja usaldusväärsus alati olnud ühinemisprotsessi ja selle edukuse keskmes“ (lk 2) ning
tingimuslikkust kohaldatakse täpselt, nõudlikult ja rangelt (lk 18 ja 23). Rangetele tingimustele
viidatakse ka komisjoni laienemisstrateegiates aastatel 2012–2013 (lk 2, 3, 16 ja 22) ning aastal
2014 (lk 2 ja 19) ja aastal 2015 (lk 12).

40

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1085/2006, artikkel 21 abi peatamise kohta: „Kui abisaaja riik ei täida
neid põhimõtteid [demokraatia, õigusriigi, inimõiguste ja vähemuste õiguste ning põhivabaduse
põhimõtted] või asjaomases EL partnerluses sisalduvaid kohustusi või kui ühinemiskriteeriumide
täitmiseks tehtavad edusammud on ebapiisavad, võib nõukogu komisjoni ettepanekul
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ühinemiseelsete vahendite maksmise juhul, kui ühinemisläbirääkimised on peatatud 41.
Kontrollikoda leidis siiski, et IPA II raames ei olnud ELi seadusandja sellist võimalust
sõnaselgelt ette näinud 42.
IPA määruste kohaselt võib komisjon reformide edendamiseks kasutada kahte peamist
liiki tingimuslikkust:
a)

2017. aasta lõpus ja 2020. aasta lõpus (IPA II puhul) võib komisjon otsustada mitte anda
IPA abisaajariigile tulemuslikkusega seotud rahastamist ELi õigusaktidega vastavusse
viimise, tõhusa IPA rakendamise ja heade tulemuste saavutamisega seotud edenemise
eest 43;

b)

komisjon võib retsentraliseerida IPA projektide juhtimise, mis tähendab, et komisjon
võtab nende juhtimise riiklikelt ametiasutustelt üle.

Komisjoni Türgi aruannetes (vt punkt 23) esile tõstetud mitterahuldavast edenemisest
hoolimata ei olnud komisjon auditi ajal tulemuslikkuse tunnustamiseks veel meetmeid
võtnud. Vaatamata sellele otsustas komisjon üle võtta kodanikuühiskonna organisatsioonide
projektide (18 miljonit eurot) haldamise, millega pidid algselt tegelema Türgi
ametiasutused 44.

kvalifitseeritud häälteenamusega võtta asjakohaseid meetmeid käesoleva määruse kohaselt
antud abi suhtes.“
41

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2017. aasta resolutsioon komisjoni 2016. aasta Türgi aruande kohta
(punkt 25).

42

Vt Euroopa Parlamendi avaldus, mis on lisatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014.
aasta määrusele (EL) nr 231/2014, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II)
(ELT L 77, 15.3.2014, lk 11), lk 25.

43

Määruse (EL) nr 231/2014 artiklis 14 viidatakse järgmisele: „abisaaja erilised edusammud
liikmesuse kriteeriumide täitmisel ja/või ühinemiseelse abi tõhus rakendamine“, mis annab
„eriti häid tulemusi“.

44

Komisjoni 30. novembri 2017. aasta rakendusotsus, millega muudetakse komisjoni 20. juuli
2016. aasta rakendusotsust C(2016) 4889 final, millega võetakse vastu IPA II kodanikuühiskonna
rahastamisvahend ja meediaprogramm aastateks 2016–2017.
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Projekti tasandil võib komisjon kehtestada projekti tingimused enne lepingute
sõlmimist või maksmist ning kui need ei ole täidetud, võtta parandusmeetmeid, nagu
projekti tühistamine või selle ulatuse ja rahastamise vähendamine. Komisjon on tegelikult
seadnud projektitingimused auditeeritud 15 projektist neljale, mis kõik olid õigusriigi
valdkonna projektid. Komisjon ei seadnud tingimusi 45 ühele selle valdkonna projektile 46 ega
ka ühelegi viiest valitsemistava projektist ja viiest inimressursside projektist. Kontrollikoda
leidis kolm projekti, mille puhul komisjoni otsuses ei olnud enne lepingute sõlmimist projekti
tingimusi seatud ning see mõjutas projekti tulemusi negatiivselt (vt 6. selgitus).
6. selgitus. Projektid, mille puhul projekti tingimuste puudumine mõjutas projekti tulemusi
negatiivselt
Türgi kriminaalõigussüsteemi tulemuslikkuse parandamine (projekt nr 4)
See 2009. aastal Türgi kriminaalõigussüsteemi tõhustamiseks kavandatud projekt oli suunatud
kohtunike, prokuröride, kohtusekretäride, vandeadvokaatide ja justiitsministeeriumi ametnike
koolitamisele. Projekt viidi ellu 2012. aasta märtsist kuni 2014. aasta detsembrini ning see hõlmas
eelkõige koolituskava koostamist ning rohkem kui 300 isiku koolitamist kriminaalõiguse ja
rahvusvahelise õigusalase koostöö valdkonnas. Projekti eesmärk oli ka ette valmistada suurel hulgal
koolitajaid õigusakadeemia jaoks. Projektitingimused ei sisaldanud minimaalset ajavahemikku, mille
jooksul peaksid koolituse läbinud oma ametikohal töötama, et rakendada õpitut või koolitada oma
kolleege. See on kahetsusväärne, sest Türgi kohtusüsteemi suur töötajate voolavus on struktuurne
probleem, mida süvendati veelgi riigipöördekatsele järgnenud meetmetega 47.

45

Vt IV lisa, projektid nr 4 ja 7–15.

46

Projekt nr 4 koos justiitsministeeriumiga.

47

Justiitsministeeriumi andmete kontrollikoja poolse analüüsi põhjal oli üleviidud kohtunike ja
prokuröride arv 2013. aastal 2072 ning see kasvas pidevalt 2517-ni 2014. aastal ja suurenes
enne 2016. aasta riigipöördekatset 3746 inimeseni. Kuigi justiitsministeerium on väitnud, et
kohtunike ja prokuröride kohustuslik rotatsioon tulenes riigi geograafilistest iseärasustest ja
vajadusest tagada kohtuteenused kõrvalistes piirkondades, ei põhine selle rotatsiooni
rakendamise viis objektiivsetel kriteeriumidel. Vt: rahvusvahelise kohtunike ühingu 8. oktoobri
2015. aasta resolutsioon kohtusüsteemi olukorra kohta Türgis; Veneetsia komisjoni 29. märtsi
2011. aasta vahearvamus Türgi kohtunike ja prokuröride seaduse eelnõu kohta (CDLAD(2011)004), punktid 47–49; „Turkey: the Judicial System in Peril“, rahvusvaheline juristide
komisjon, 2016, lk 17.
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Lisaks ei suutnud komisjon ja Türgi ametiasutused anda kontrollikojale teavet koolitatud õigusala
töötajate erialal jätkamise kohta. Seega ei ole teada, kas koolituse saajad on praegu ikka veel
tööturul aktiivsed ja võimelised oma kolleege koolitama.
Türgi kodanikuühiskonna tugevdamine ja dialoog avaliku sektoriga (projekt nr 8)
Projekti eesmärk oli hõlbustada kodanikuühiskonna organisatsioonide aktiivset osalemist pluralismi
ja Euroopa integratsiooni väärtuste edendamisel ning koostööd Türgi avaliku sektoriga. Selle käigus
võeti vastu käitumisjuhend, mida avalik haldus kasutab kodanikuühiskonnaga peetavas dialoogis.
Selle ELi asjade ministeeriumi projekti puhul tehti neli lepingulist muudatust ja seda pikendati 18 kuu
võrra. Lõpuks ei aidanud see eriti kaasa kodanikuühiskonna organisatsioonide vahelisele koostööle,
kuna komisjon ei nõudnud Türgi ametiasutustelt kodanikuühiskonna organisatsioonide riikliku
strateegia ja tegevusjuhendi vastuvõtmist ega mõningate kodanikuühiskonna organisatsioone
mõjutavate bürokraatlike piirangute tühistamist. Kuna mainitud piirangud kuuluvad peaministri
büroo (nt hea valitsemistava raames kodanikuühiskonna organisatsioonide konsultatsioonid,
sihtasutuste kontroll) ja siseministeeriumi (nt terrorismivastased seadused, ühenduste kontroll,
õiguskaitse) pädevusse, oleksid projekti tingimused pidanud ka neid ministeeriume hõlmama. Võttes
arvesse keerulist keskkonda, kus kodanikuühiskonna organisatsioonid tegutsevad (vt 4. selgitus),
sõltub kodanikuühiskonna organisatsioonide IPA rahastamine ka tulevikus tõenäoliselt suuresti
rahastajatest.
Registreeritud tööhõive edendamine (projekt nr 13)
Pidades silmas Türgi võitlust oma suure mitteametliku majanduse vastu, oli projekti eesmärk
edendada ametlikku tööhõivet, tugevdades Türgi sotsiaalkindlustusinstitutsiooni suuniseid ja
kontrollisuutlikkust palkade puhul, mida sageli makstakse sularahas. Kui sotsiaalkindlustusasutus
teeb kontrolle riskihindamise asemel vaid kaebuste alusel algatatud juhtudel, piirab see nimetatud
asutuse suutlikkust võidelda mitteametliku tööhõive vastu 48. Sellest hoolimata ei seatud
kaebustepõhiselt kontrollimudelilt riskipõhisele mudelile üleminekut üheks tingimuseks.

48

Vt töö- ja sotsiaalkindlustuse ministeeriumi 2015. aasta veebruaris koostatud lähtearuanne
„Tehniline abi paremate juhiste ja kontrollimise abil ametliku tööhõive edendamiseks“, eriti lk 6.
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Hoolimata rakendamise viivitustest saavutasid IPA projektid oma kavandatud väljundid,
kuid nende jätkusuutlikkus on ohus poliitilise tahte puudumise tõttu
Alates 2007. aastast on IPA olnud ainus ELi rahastamisvahend, mis on loodud Türgi
abistamiseks ühenduse õigustikuga vastavusse viimisel ja haldussuutlikkuse tugevdamisel.
Kontrollikoda hindas IPA rakendamise tulemuslikkust õigusriigi, valitsemistava ja
inimressursside prioriteetsetes valdkondades ning uuris, kas komisjon ja Türgi ametiasutused
olid saavutanud:
a)

projektide kavandatud väljundid ja teinud tulemuste üle järelevalvet;

b)

tulemused ilma viivitusteta või olid viivitusi vähendanud; ning

c)

jätkusuutlikud tulemused.
Kontrollikoda hindas 15 IPA I projekti, mida kõiki hallati kaudse eelarve täitmise

raames ja mille lõplikud toetusesaajad olid Türgi avaliku sektori organisatsioonid 49.
Kontrollikoja valimisse kuulunud projektidest oli 14 elluviimine jõudnud nii kaugele, et oli
võimalik nende saavutatud tulemusi hinnata 50.
Üldiselt saavutas IPA kavandatud eesmärgid, kuid see toimus sageli hilinemisega
Kontrollikoja töö põhines järelevalvenäitajate analüüsil, töövõtja aruannetel, Ankaras
asuva ELi delegatsiooni ja Türgi ametiasutuste järelevalvekülastuste aruannetel,
juhtkomiteede või samalaadsete projektijuhtimise asutuste protokollidel, tulemustele

49

Türgi rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalitus sõlmis kõigi 14 projektiga (välja arvatud
projekt nr 3) seotud lepingulised kohustused. Poliitilise tundlikkuse tõttu allkirjastas selle
sisejulgeolekujõudude tsiviiljärelevalve projekti ELi delegatsioon Ankaras, mitte rahastamise ja
lepingute sõlmimise kesktalitus.

50

Projekt nr 7 peaks valmima 2018. aasta veebruariks.
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suunatud järelevalve aruannetel 51, kohapealsetel külastustel 52 ning komisjoni ja projekti
toetusesaajatega tehtud intervjuudel 53.
Kontrollikoda leidis, et 14 IPA I projektist 13 puhul olid komisjon ja Türgi ametiasutused
lepingujärgselt kavandatud projektiväljundid saavutanud. Seega suurendasid need projektid
riigi haldussuutlikkust asjaomastes valdkondades. 14 käimasolevast projektist esines viivitusi
siiski kaheksa puhul (vt IV lisa).
Kuigi komisjon ja Türgi ametiasutused olid projektide väljundeid jälginud, tehti
kättesaadavate järelevalvedokumentide läbivaatamisel kindlaks järgmised tulemuslikkuse
järelevalve puudused:
a)

Türgis kohaldatav tulemustele suunatud järelevalveraamistik ei sisaldanud ei
tarnelepinguid ega inimressursside valdkonna lepinguid 54;

b)

IPA I 15 auditeeritud projektist kuues olid tulemusnäitajad mõnikord ebamäärased ja
ebausaldusväärsed. Lisaks puudusid sageli nende näitajatega seotud lähteväärtused, nii
et tulemusi ei olnud võimalik esialgse olukorraga võrrelda 55. 7. selgituses on toodud
näide sellise projekti kohta.

51

15st auditeeritud projektist kuue puhul tehti tulemustele suunatud järelevalvet. Tulemustele
suunatud järelevalve on kohapealsete hindamistega tehtav ELi rahastatud väliste sekkumiste
sõltumatu läbivaatamine. Selle metoodika kohaselt antakse viie hindamiskriteeriumi alusel
(asjakohasus, tõhusus, tulemuslikkus, mõju ja jätkusuutlikkus) hindeid alates A-st (väga hea)
kuni D-ni (tõsised puudused), millega tagatakse käimasolevate projektide kohta kogutud
andmete võrreldavus. Vt https://europa.eu/capacity4dev/rom/blog/what-results-orientedmonitoring-rom

52

Kõikide elluviidavate projektide puhul, välja arvatud projekt nr 1 (turvalisusega seotud
põhjustel). Ajaliste piirangute tõttu piirduti projektide nr 11 ja 15 puhul vaid mõne tegevuskoha
külastamisega.

53

Vt V lisa.

54

See puudus leiti 15-st auditeeritud projektist seitsmes.

55

Selline oli olukord õigusriigi projektide nr 2 ja 3, valitsemistava projektide nr 6, 7 ja 8 ning
inimressursside projekti nr 15 puhul.
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7. selgitus. Sotsiaalse kaasatuse edendamine tihedalt romadega asustatud aladel (projekt nr 15):
näide kehva tulemuslikkuse järelevalve kohta
2016. ja 2017. aastal viis Türgi pere- ja sotsiaalpoliitika ministeerium seda 8,4 miljoni euro suurust
projekti ellu kogu riigis. Projekt hõlmas tehnilist abi, sotsiaalse koordineerimise üksuste loomist ning
kontori- ja IT-seadmete, muusikariistade, sporditarvete, kirjatarvete, mänguasjade ja konteinerite
tarnimist (vt 1. foto).
Romade osalemist kavatsetakse jälgida 21 näitaja abil. Kuid kuna puudub usaldusväärne statistika
roma päritolu Türgi kodanike kohta, ei ole ükski näitaja selle elanikkonna rühma iseloomustamiseks
piisavalt konkreetne. Kuigi mõningad näitajad on asjakohased, näiteks „pilootalgkoolides on koolist
puudumise määr vähenenud 30%“ või „sihtrajoonide eelkoolides on kooliskäimise määr suurenenud
10%“, on ülejäänud näitajad ebamäärased, nagu „loodav sotsiaalteenuste koordineerimismudel“,
„sotsiaalse kaasamise modulaarne käsiraamat on koostatud ja aktiivselt kasutusel“ ja
„sihtprovintsides töötavad 1200 valitsusväliste organisatsioonide töötajat suurendasid koolituste ja
seminaride abil oma teadmisi selle kohta, kuidas sihtrühmale paremini teenuseid pakkuda.“ Lisaks
kavandati projekti käivitamisel ainult neljale tulemuslikkuse näitajale lähteväärtused, ning ühtegi
neist ei olnud kättesaadaval.

1. foto. Cevatpaşa kool Bayrampaşas Istanbulis on loonud oma mänguväljakul paiknevas
konteineris haridusvõimalused roma lastele (projekt nr 15)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Inimressursside IPA projektid
Türgi vastavusse viimiseks 19. peatükiga (sotsiaalpoliitika ja tööhõive) toetati IPA
raames haridus-, tööhõive- ja sotsiaalse kaasamise projekte. Need olid suunatud suutlikkuse

29

suurendamisele, näiteks sotsiaalkindlustusasutuses, kes võitles mitteametliku tööhõivega (vt
projekt nr 13, 6. selgitus), või Türgi elanikkonna konkreetsete sihtrühmade vajaduste
täitmisele (vt projektid nr 11, 12, 14 ja 15). Viimati nimetatud projektide puhul anti
sihtrühmadele võimalus kasutada õppevahendeid (nt õppekavad, IT-seadmed) ning saada
nõustamist ja koolitust:
a)

mitteametlikust tööst sõltuvad naised Trabzoni sarapuupähkli kasvatamise piirkonnas
(projekt nr 11);

b)

noored ettevõtjad ja väikeettevõtted pealinna Ankara piirkonnas (projektid nr 12 ja 14);
ning

c)

roma lapsed kogu riigis (projekt nr 15, vt 7. selgitus).
Viis auditeeritud projekti viidi täies mahus ellu, kuigi kolm olid ajakavast maha jäänud

üle kahe kuu (projektid nr 11, 13 ja 15 56). Kuigi need viivitused ei mõjutanud projektide
tulemusi, näitasid need Türgi töö- ja sotsiaalkindlustuse ministeeriumi nõrka
haldussuutlikkust IPA projektide õigeaegseks rakendamiseks (vt punkt 46).
Hea valitsemistava IPA projektid
Selles sektoris rahastati IPA vahenditest piiratud hulgal eriotstarbelisi projekte, mille
puhul Türgi ametiasutused olid valmis kasutama IPA vahendeid, et viia Türgi ühenduse
õigustikuga vastavusse 57 ja tugevdada oma haldussuutlikkust. Auditeeritud projektide
eesmärk oli tugevdada avaliku sektori ja kodanikuühiskonna vahelist koostööd (vt projekt
nr 8, 6. selgitus) või suurendada suutlikkust avaliku sektori asutustes, nagu:

56

Projektide nr 11 ja 13 tarnelepingute täitmine võttis nelja kuu asemel aega kaheksa; projekti
nr 15 tarnelepingu täitmine võttis viie kuu asemel aega 12 kuud. Vt IV lisa.

57

Kopenhaageni poliitiliste kriteeriumide järgimine (nende institutsioonide stabiilsus, kes
vastutavad demokraatia, õigusriigi ning inimõiguste ja vähemuste austamise ja kaitse eest), mis
määrati kindlaks 1993. aasta juunis Kopenhaagenis toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel
(projekt nr 8), 16. peatükk – maksustamine (projekt nr 7) ja 29. peatükk – tolliliit (projekt nr 10).
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a)

siseriiklik eelarvevahendite käsutaja, kes teostab järelevalvet IPA juhtimise üle Türgis
(projekt nr 6);

b)

maksuamet, kes võitleb deklareerimata palkade kaudu maksudest kõrvalehoidumise
vastu (projekt nr 7, mida auditi ajal veel ei rakendatud);

c)

siseministeerium, kes tõhustab kohalikku planeerimist (projekt nr 9); ja

d)

Türgi tolliamet (projekt nr 10, vt 8. selgitus).
Valitsussektoris rakendatud projektid nr 6, 9 ja 10 viidi ellu õigeaegselt. Need projektid

aitasid kaasa hea valitsemistava saavutamisele riigi rahanduse valdkonnas ja selle haldamise
reformimisele Türgis. Projekti nr 8 (vt 6. selgitus) puhul vähendati projekti viivitusi aga alles
komisjoni antud projekti kavandi muutmisloa ja 18-kuulise pikendusega, mis näitab ELi
asjade ministeeriumi nõrka haldussuutlikkust IPA projektide õigeaegselt rakendamisel (vt
punkt 46).
8. selgitus. Türgi tolliameti kaasajastamine (projekt nr 10)
See oli seitsmest ELi tolliprojektist viimane Türgis elluviidav projekt, mille maksumus oli 7 miljonit
eurot ning mis käivitati aastal 2015 ja peaks täielikult valmima 2018. aasta veebruariks. Projekti
eesmärk on suurendada Türgi tolliameti haldus-, tehnilist ja järelevalvesuutlikkust kooskõlas 29.
peatükiga (tolliliit). Sel eesmärgil hõlmas projekt ettevalmistusi Türgi tollialaste õigusaktide
ühtlustamiseks, piiril toimuva intellektuaalomandiõiguste jõustamise suutlikkuse suurendamist,
tollilaborite kvaliteedistandardite parandamist, haldusasutuste organisatsioonilist ümberkorraldamist
ja Türgi rahvusvaheliste piiride varustamist mobiilsete kontrollisüsteemidega (vt 2. foto).
Auditi ajal oli üks osa pooleli (ja ajakavas) ning ülejäänud viis osa olid õigeaegselt valminud ja
mõõdetud asjakohaste väljundinäitajate abil. Näiteks tollivõla tagasinõudmise, tagasimaksmise ja
vähendamisega seotud teiseste õigusaktide uuesti sõnastamise ja tollis intellektuaalomandi kaitse
vajaduste analüüsi kohta teatasid ametiasutused, et Türgi õigusaktides sisalduvate lünkade
hindamised on lõpule viidud ja lüngad kindlaks tehtud.
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2. foto. IPA vahenditest rahastatud mobiilne kontrollimasin, mida kasutatakse Ankara
Esenboğa rahvusvahelises lennujaamas õhusõiduki pakiruumist tuleva pagasi
kontrollimiseks (projekt nr 10)

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

Õigusriigi IPA projektid
Türgi vastavusse viimiseks ühenduse õigustikuga 58 ja haldussuutlikkuse
suurendamiseks õigusriigi põhimõtte raames valitud valdkondades olid viis auditeeritud
projekti suunatud suutlikkuse suurendamisele järgmistes valdkondades.
a)

Õigusküsimused: kohtute kõneisikute võrgustiku loomine (projekt nr 2, vt 9. selgitus)
ning kriminaalõiguse valdkonna spetsialistidele ekspertteadmiste ja koolituse
pakkumine (projekt nr 4).

b)

Siseasjad: demineerimine ja Türgi idapiiril piirivalve suutlikkuse suurendamine (projekt
nr 1), tsiviiljärelevalve komisjonide võrgustiku loomine (projekt nr 3) ning IT-seadmete,
ekspertteadmiste ja koolituse pakkumine rahapesu-ja terrorismivastaseks võitluseks
(projekt nr 5).

58

Kopenhaageni poliitiliste kriteeriumide täitmine (projektid nr 1–5), 23. peatükk —
kohtusüsteem ja põhiõigused (projektid nr 2 ja 4) ning 24. peatükk — õigus, vabadus ja
turvalisus (projektid nr 1, 3 ja 5).
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9. selgitus. Paremad suhted massimeedia ja kohtusüsteemi vahel (projekt nr 2)
Aastatel 2013–2015 justiitsministeeriumis rakendatud projektil oli kaks peamist väljundit, eelkõige
luua Türgi kohtute jaoks usaldusväärne ja toimiv kõneisikute süsteem ning usaldusväärne toimiv suhe
kohtusüsteemi ja sõltumatu ajakirjanduse vahel. Komisjoni tulemustele suunatud
järelevalvearuannete kohaselt olid väljundid üldiselt saavutatud, mille tulemusel peeti projekti
tulemuslikkust, sh jätkusuutlikkust heaks (hinne B). Projekti raames loodi koolitatud kohtute
kõneisikuid hõlmav kohtusüsteemi meediakeskuste võrgustik viies pilootprovintsis ja pärast projekti
lõppu kogu riigis.
Kuna tulemustele suunatud järelevalvearuannetes ei võetud arvesse olulist ajakirjanduse
sõltumatuse tingimust ega justiitsministeeriumi struktuurset tööjõu voolavust ja rahastajatest
sõltuvust, leiab kontrollikoda, et see projekt ei ole tõenäoliselt jätkusuutlik.

Kui viiest auditeeritud projektist neli viidi ellu, siis projekti nr 1 ei rakendatud
kavakohaselt ja see ei saavutanud eeldatud tulemusi (vt 10. selgitus). Lisaks esines nelja
õigusriigi projekti puhul üle kahekuulisi viivitusi (projektid nr 1, 2, 3 ja 5)59. Ühel juhul
mõjutas see viivitus oluliselt projekti tulemusi (projekt nr 1) ja näitas, et Türgi ametiasutused
ei olnud projekti elluviimiseks piisavalt valmis. Ühel teisel juhul (projekt nr 5) võib komisjon
lühendada viivituse mõju, lubades projekti viie kuu võrra pikendada. Kokkuvõttes näitasid
viivitused siseministeeriumi ja justiitsministeeriumi nõrka haldussuutlikkust IPA projektide
õigeaegsel rakendamisel (vt punkt 46).
10. selgitus. Demineerimisprojekt Türgi idapiiril (projekt nr 1)
2014. aasta detsembris algas selle ÜRO arenguprogrammi raames Türgi ning Armeenia ja Iraani piiril
ellu viidava projekti esimene etapp. See oli ulatuslik demineerimise humanitaarabi operatsioon,
milles esinenud viivitused olid nii tõsised, et 2017. aasta märtsiks oli kavandatud pindalast
puhastatud vähem kui 15% ning projekti teine etapp, mis kavandati läbi viia Türgi piiril Iraani ja
Iraagiga, hilines 21 kuud ning ei saanud alata. Hoolimata esimese etapi pikendamisest 7,5 kuu võrra,
ei ole võimalik projekti lõpetada IPA viimase lepinguperioodi ja maksetähtaegade jooksul vastavalt

59

Projekt nr 1 (1. etapp) kestis 24 kuu asemel 30,5 kuud ja projekti mõlemad etapid ei ole veel
valmis; projekt nr 2 kestis 21 kuu asemel 29,5 kuud; projekt nr 3 kestis 24 kuu asemel 33 kuud;
projekt nr 5 (mestimisvahend) kestis 24 kuu asemel 29 kuud. Vt IV lisa.
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2017. aasta ja 2018. aasta lõpuks. 2017. aasta septembri seisuga oli välja makstud juba üle 43 miljoni
euro.
Projekti puudused olid tingitud peamiselt kaitseministeeriumi puudulikust haldussuutlikkusest, kuna
see ei suutnud miinide kohta õigel ajal usaldusväärseid ja täielikke andmeid esitada, ning töötajate
suurest voolavusest. Lisaks põhjustas ministeerium täiendavaid viivitusi TURMACi (Türgi
demineerimisasutuse) asutamise hilinemisega.

IPA programmitöös esines märkimisväärseid viivitusi
Peale IPA I projektide elluviimisel esinenud viivituste olid IPA I programmitöö viivitused
märkimisväärsed ja kahjulikud, sest nende tõttu on Türgi ministeeriumidel vähem vahendeid
ja aega järgmise IPA II eelarve ja projektide rakendamiseks.
Näiteks 2017. aastal pidid Türgi ametiasutused 2014. aasta IPA rahastamislepingu
kohaselt veel üle 93% vahenditest lepingutega katma (vt tabel 1), mis näitab, et
rakendamisel esineb märkimisväärseid viivitusi. See mahajäämus oli nähtav juba kahe
varasema rahastamislepingu raames kulukohustustest vabastatud summade põhjal, mis
moodustasid rohkem kui 110 miljonit eurot 60.
Tabel 1. Kulukohustustest vabastatud vahendite ja iga-aastastest IPA vahenditest
jagatavate vahendite osakaal programmitöö aastate kaupa
Rahastamisleping

ELi rahastamine
(eurodes)

Vabastatud
assigneeringud
(eurodes)

% vabastatud
assigneeringutest

% võetavatest
kohustustest

2012

225 749 161

56 437 290

25%

Aegunud

2013

236 750 014

53 979 003

23%

Aegunud

2014

366 040 000

Ei ole veel määratud

E.k.

93%

2015

255 100 000

Ei ole veel määratud

E.k.

92%

2016

477 890 000

Ei ole veel määratud

E.k.

100%

Allikas: komisjon, september 2017.

60

Vt http://www.cfcu.gov.tr/FinancialAgreements
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Selle mahajäämuse põhjused on püsivad ning on seega komisjonile ja Türgi
ametiasutustele hästi teada 61. 2017. aastal olid peamised põhjused järgmised:
a) nii rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalituse kui ka ELi delegatsiooni sõnul
põhjustas teatud ministeeriumide nõrk haldussuutlikkus projektitaotluste koostamisel
(eriti avatud hangete puhul) suuri viivitusi;
b) kuna Türgil oli probleeme IPA I-lt IPA II-le sujuva ülemineku tagamisel, eriti valdkondliku
lähenemisviisi kohaldamisel ja juhtivate institutsioonide tegevusstruktuurides
nõudlikumate ülesannete täitmisel, nagu näidatud VI lisas, pidi ta haldama järjest
suuremal arvul ja üha keerukamaid projekte;
c)

tööjõu liiga suur voolavus rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalituses. Nagu
näidatud joonisel 2, on rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalituse tööjõu voolavus
pärast 2002. aastat olnud sageli üle 20%.

61

Kontrollikoda juhtis juba 2009. aastal tähelepanu sellele, et Türgi ametiasutustes oli „liiga vähe
pädevaid ja vastava väljaõppega töötajaid, et hallata mahukaid projekte ja eelarveid“. Vt
kontrollikoja eriaruande nr 16/2009 punkt 38.
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Joonis 2. Rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalituse töötajate arv ja tööjõu voolavus
aastate kaupa talituse loomisest alates
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Allikas: kontrollikoja analüüs CFCU andmete alusel (märts 2017).

Rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalituse pidevad tööjõuprobleemid on IPA
tulevase rakendamise seisukohast märkimisväärne kitsaskoht. Töötajate voolavus on suur ja
sage värbamine tähendab, et uute töötajate juhendamisse ja koolitusse tuleb investeerida
märkimisväärne tööaeg.
Kuigi riiklik IPA koordinaator koordineerib ja jälgib kõiki IPA programme, et hõlbustada
nende rakendamist, on eelarvevahendite käsutaja see, kes akrediteerib, teeb järelevalvet ja
haldab rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalitust ning IPA tegevusstruktuure Türgis62.
Kuigi neil oli selgelt võimalik tegutseda, ei olnud ei riiklik IPA koordinaator ega siseriiklik
eelarvevahendite käsutaja õigeaegselt võtnud meetmeid programmide ulatuslike viivituste
kõrvaldamiseks. Seetõttu töötajatega seotud probleemid jätkusid. Rahastamise ja lepingute

62

Riikliku IPA koordinaatori ja siseriikliku eelarvevahendite käsutaja ülesanded ja
vastutusvaldkonnad on sätestatud komisjoni määruse (EÜ) nr 718/2007, millega rakendatakse
nõukogu määrust (EÜ) nr 1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend
(ELT L 170, 29.6.2007, lk 1), artiklites 22 ja 25, ning komisjoni 2. mai 2014. aasta
rakendusmääruse (EL) nr 447/2014, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse
(EL) nr 231/2014 (millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II)) rakendamise
erieeskirju) (ELT L 132, 3.5.2014, lk 32), artiklites 4, 8 ja 9.
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sõlmimise kesktalituse töötajate liiga suure voolavuse käsitlemisel esinevad probleemid
põhjustavad veelgi suuremaid viivitusi projektidega seotud hangete ja lepingute puhul.
Riigikassa hakkas alles 2016. aasta teisel poolel kuhjunud tööde vähendamiseks
koostama iga IPA tööstruktuuri üksikasjalikke töökoormuse analüüse ning töötajate
värbamise ja säilitamise strateegiaid 63. Seepärast on nende meetmete mõju veel liiga vara
hinnata.
Projektide jätkusuutlikkus on poliitilise tahte puudumise tõttu ohus
Et IPA-ga oleks võimalik täita Türgi haldussuutlikkuse suurendamise ja riigi ühenduse
õigustikuga vastavusse viimise eesmärgid, tuleb punktides 40–44 kirjeldatud IPA projektide
positiivset panust (nt suutlikkuse suurendamine, ELi hea tava levitamine) aja jooksul
säilitada. Seda on võimalik teha siis, kui viiakse ellu õigus- ja haldusreforme ning neid edasi
arendatakse, kasutatakse pidevalt tegevusjuhendeid, juhiseid ja käsiraamatuid ning
koolitatud töötajad jätkavad töötamist valdkonnas, milles neid koolitati.
Kontrollikoda hindas 15 projektist koosneva valimi jätkusuutlikkust projekti
dokumentide, kohapealsete külastuste ja projekti sidusrühmadega peetud intervjuude
põhjal koostatud põhjaliku analüüsi kaudu. Valimisse kuulunud 14 elluviidud projekti puhul
leidis kontrollikoda, et komisjon ja Türgi ametiasutused olid kuuel juhul suutnud muuta
projekti väljundid tõenäoliselt jätkusuutlikuks. Neist üks oli õigusriigi, kolm valitsemistava ja
kaks inimressursside projekti 64.
11. selgituses on esitatud näide ühe auditeeritud valitsemistava projekti kohta ja
selgitatud, miks see on tõenäoliselt jätkusuutlik.
11. selgitus. Kohalik investeeringute kavandamise suutlikkus (projekt nr 9) – tõenäoliselt
jätkusuutlik projekt
2015. ja 2016. aastal parandas see 2 miljoni euro suurune katseprojekt Türgi provintsi tasandi avaliku
halduse planeerimist ja koordineerimist, suurendades selle suutlikkust analüüsida ja edendada

63

Neid ülesandeid täideti peamiselt tänu auditeeritud IPA valitsemistava projektile nr 6.

64

Projektid nr 5, 6, 9, 10, 12 ja 14 (vt IV lisa).
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kohalikke investeerimisettepanekud. Projekti raames koostati kohalik investeeringute planeerimise
juhend ja koolitati 231 provintsi tasandi planeerimiseksperti.
Tõenäosus, et projektid on jätkusuutlikud, on suur. Auditikülastuse ajal (2017. aasta märtsis) oli
kohalike investeeringute kavandamise juhend endiselt kasutusel ja enamik provintsi tasandi
planeerimisekspertidest oma tööülesandeid täitmas. Ühe sõltumatu konsultandi uuringu kohaselt
arvas valdav enamik vastanutest (85,5%), et nende läbitud koolitusi oleks võimalik teha kogu Türgis.
Projekti jätkusuutlikkuse tagas asjaolu, et projektile aitas kaasa suur poliitiline tahe, sest siseminister
oli projekti sõnaselgelt toetanud.

Ülejäänud 13-st elluviidud projektist kaheksa puhul leidis kontrollikoda, et projekti
väljundite jätkusuutlikkus oli ohus või ebatõenäoline 65. Põhjused on kokkuvõtlikult esitatud
tabelis 2.
Tabel 2. Türgis ellu viidud IPA I projektid: jätkusuutlikkuse ohustatuse põhjused
Projekti
nr

1
2
3
4
8
11
13
15

Poliitilise tahte Suur tööjõu
puudumine
voolavus















Nõrk
haldussuutlikkus





-

Puuduv või
ebapiisav
tingimuslikkus




-

Allikas: kontrollikoda, september 2017.

65

Projekti nr 7 puhul ei saanud kontrollikoda selle valitsemistava projekti jätkusuutlikkust hinnata,
kuna projekti lõpetamisest ei olnud piisavalt palju aega möödunud.
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Kontrollikoda leidis, et peamine põhjus, miks nende kaheksa IPA I projekti
jätkusuutlikkus ohus, seisnes poliitilise tahte puudumises, mida halvendasid veelgi Türgis
esinenud tagasilöögid (nt ulatuslikud riigiametnike koondamised ja töösuhte peatamised,
kodanikuühiskonna piiramine). Näide sellise projekti kohta on toodud 12. selgituses ja
3. fotol.
12. selgitus. Tsiviiljärelevalve parandamine (projekt nr 3)
Selle õigusriigi valdkonna projekti eesmärk oli valmistada ette seadusandlikud muudatused,
organisatsioonilised muudatused (kohalikud julgeolekutasud) ja pakkuda eriotstarbelist
koolitusmaterjali (vt 3. foto). ÜRO Arenguprogramm rakendas seda 3,5 miljoni euro suurust projekti
siseministeeriumis. Ministeerium vajas projekti lõpetamiseks kaheksa kuud ajapikendust peamiselt
oma haldussuutlikkuse puuduste tõttu, nagu selge arusaama puudumine tsiviiljärelevalve mõistest,
eripolitsei vähene osalemine, võtmetöötajate voolavus ja haldusalased muudatused. Tõenäoliselt ei
ole projekt jätkusuutlik kahel peamisel põhjusel.
Nimetatud projekti puhul on kohalikud julgeolekukomisjonid äärmiselt olulised ja peaksid hõlmama
kodanikuühiskonda, et parandada sisejulgeolekujõudude (politsei, rannikuvalve ja eripolitsei) üle
rakendatavat tsiviilkontrolli. Kuna Türgi sisejulgeolekujõud kasutasid hiljuti oma ajutisi
otsustusvolitusi ega rakendanud piisavalt tsiviiljärelevalvet 66, on see tegelikkuses nende
tsiviiljärelevalvet hoopis nõrgendanud.
Kuigi seda eesmärki on käsitletud kahe järjestikuse IPA projektiga (2008–2010 ja kõnealune projekt
aastatel 2012–2015), märgitakse projekti lõpparuandes, et projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks
vajatakse hädasti täiendavaid vahendeid. Kuna IPA II (IPA 2014) raames on kavandatud kolmas etapp,
näitab see, et projekt on tugevasti rahastajatest sõltuv.

Kuna IPA projektide elluviimiseks (vt punktid 46–47) Türgi ministeeriumidele ette
nähtud rahastamist ja aega kärbitakse, vähendab see nende suutlikkust sõlmida sama
projektiga seotud edasisi lepinguid või täita vajadusi, mida IPA või Türgi ei ole veel
käsitlenud. Seega mõjutavad Türgi programmitöö viivitused otseselt ka IPA projektide üldist
jätkusuutlikkust.

66

Vt komisjoni 2015. ja 2016. aasta Türgi aruanne, 24. peatükk, lk 5.
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3. foto. Koopiad siseministeeriumi jaoks koostatud eksperdiuuringutest, mida rahastati
IPA raames, et parandada Türgi sisejulgeolekujõudude tsiviiljärelevalvet

Allikas: Euroopa Kontrollikoda.

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
Kontrollikoda järeldas, et komisjon oli IPA eesmärgid hästi koostanud, eelkõige
seepärast, et oli nõuetekohaselt määratlenud tingimused, mida vajatakse ELiga ühinemise
edenemiseks, ning teinud valdkondliku lähenemisviisi lõplikud hindamised. Tegelikkuses
käsitleti õigusriigi ja valitsussektori valdkondades, kus mõningad kriitilise tähtsusega
reformid on tegemata, kulutatud IPA vahenditega teatud põhivajadusi siiski ebapiisavalt.
Valdkondades, kus poliitiline tahe oli suurem (nt toll, tööhõive ja maksustamine), on IPA
projektid aidanud Türgil õigusaktid ühenduse õigustikuga vastavusse viia ja tugevdada riigi
haldussuutlikkust. Saadud tulemuste jätkusuutlikkus on aga ohus, kuna kättesaadavate IPA
vahendite kasutamisel esineb probleeme ja reformide tegemine on puudulik. Seetõttu leiab
kontrollikoda, et IPA tulemuslikkus oli vaid vähene.
IPA ülesehituse kohta arvab kontrollikoda, et komisjon oli IPA eesmärgid
nõuetekohaselt seadnud, kuna need olid konkreetsed ja õigusraamistikuga kooskõlas.
Täpsemalt olid IPA eesmärgid, mis puudutavad õigusriiki, valitsemistava ja inimressursse,
asjakohased ja põhinesid vajadustel, mille Türgi oli kindlaks määranud oma õigusaktide
ühenduse õigustikuga vastavusse viimiseks ja oma haldussuutlikkuse suurendamiseks
(punktid 19–20).
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Tegelikkuses on aga IPA I eesmärkide raames kulutatud vahenditega äärmiselt vähe
käsitletud mõningaid põhivajadusi, nagu õigussüsteemi sõltumatus ja erapooletus, võitlus
suurkorruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu, ajakirjandusvabadus, huvide konflikti
vältimine ning välisauditi ja kodanikuühiskonna tugevdamine. Komisjoni enda analüüsi
kohaselt ei ole nendes valdkondades mitme aasta jooksul rahuldaval tasemel edenemist
toimunud, kuna selleks puudus Türgi ametiasutustel poliitiline tahe (punktid 21–26).
1. soovitus. IPA vahendeid seatud eesmärkide raames paremini suunata
Alates 2018. aasta IPA programmist peaks komisjon IPA vahendeid paremini suunama valdkondades,
kus reformid on hilinenud ja vajalikud ELi ühinemise suunas liikumisel, eelkõige kohtusüsteemi
sõltumatuse ja erapooletuse, suurkorruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse,
vabaduse tugevdamise, huvide konfliktide ennetamise ning välisauditi ja kodanikuühiskonna
tugevdamise valdkondades.
Elluviimise tähtaeg: alates 2018. aasta IPA programmist.

Komisjon otsustas rakendada IPA II-e valdkondliku lähenemisviisiga, mille kohaselt
toetataks IPAga üksikprojektide asemel valdkonnaüleseid reforme. Enne uue lähenemisviisi
kasutamist hindas komisjon valdkondade valmidust IPA II rahastamist kasutada. Kõnealused
valdkondade hindamised olid aluseks asjaomastele ja otsustavatele analüüsidele, mille
käigus määrati kindlaks, kus IPA II-e võiks valdkondliku lähenemisviisi abil rakendada.
Hindamised ei olnud aga alati kõikehõlmavad, eriti viiest kasutatud hindamiskriteeriumist
kolme puhul: Türgi rahastajate koordineerimine, valdkondlik eelarveanalüüs ja
tulemuslikkuse hindamisraamistik (punktid 27–29).
2. soovitus. Parandada valdkondliku lähenemisviisi hindamisi
Oma järgmise valdkondliku lähenemise hindamise ajakohastamisel peaks komisjon igakülgselt
käsitlema kõiki Türgi rahastajate koordineerimise, valdkondliku eelarveanalüüsi ja eelkõige
tulemuslikkuse hindamisraamistiku põhiküsimusi.
Elluviimise tähtaeg: 31. märts 2019.

Lisaks ELi rahastamisele võib IPA tingimuslikkus kaasa aidata reformiprotsessi
edenemisele. Kontrollikoda leidis, et hoolimata oma Türgi aruannetes rõhutatud jätkuvalt
kehvadest tulemustest oli komisjon IPA tingimuslikkust vähe kasutanud reformide
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toetamiseks prioriteetsetes valdkondades, kus reformide edenemine ei olnud rahuldav.
Täpsemalt kasutas komisjon harva selliseid tingimusi, nagu IPA projektide juhtimise
retsentraliseerimise võimalus ja parandusmeetmete kasutamine juhul, kui projekti tingimusi
ei täideta. Lisaks ei olnud IPA I määrustes sõnaselgelt väljendatud võimalust peatada IPA II
vahendite väljamaksmine juhul, kui demokraatia ja õigusriigi põhimõtteid ei järgita
(punktid 30–34).
Üldiselt saavutasid auditeeritud projektid IPA rakendamisega oma kavandatud
eesmärgid, mis sagedastest viivitustest hoolimata aitasid Türgil õigusaktid ühenduse
õigustikuga vastavusse viia ja tugevdada riigi haldussuutlikkust. Kontrollikoda leidis, et heade
tulemuste jätkusuutlikkust ohustab peamiselt poliitilise tahte puudumine, mida süvendavad
veelgi ulatuslikud koondamised, riigiametnike töösuhete peatamised ja kodanikuühiskonnale
seatavad piirangud (punktid 35–38, 40–45 ja 52–57).
3. soovitus. Suurendada tingimuslikkuse kasutust
Arvestades mõju, mida tagasilöögid on Türgi projektide jätkusuutlikkusele avaldanud, peaks komisjon
suurendama poliitika ja projektidega seotud tingimuslikkuse kasutamist järgmiselt:
a) tegema IPA II komiteele ettepanekuid IPA II kogueraldiste kohandamiseks aastal N, sh IPA II
eraldiste ümbersuunamiseks või vähendamiseks, kui komisjoni iga-aastases Türgi aruandes on
aastal N-1 tuvastatud tagasilööke õigusriigi ja valitsussektori valdkondades;
b) otsustama 2017. ja 2020. aasta lõpuks, kas anda Türgile tulemuslikkusega seotud rahastamist.
Otsus peaks täpselt kajastama laienemise, IPA tõhusa rakendamise ja heade tulemuste
saavutamise suunas tehtud edusamme;
c) kasutama järjest rohkem otsest eelarve täitmise viisi, et tegeleda põhivajaduste täitmisega, eriti
kui puudub poliitiline tahe võidelda suurkorruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu,
suurendama ajakirjandusvabadust, ennetama huvide konflikte ja tugevdama kodanikuühiskonda;
d) uute projektide puhul ja vajaduse korral seadma tingimused miinimumnõuete kujul, et toetada
eeldatavate väljundite ja jätkusuutlikkuse õigeaegset saavutamist. Kui need tingimused ei ole
täidetud, tuleks võtta parandusmeetmeid (nt maksete peatamine, projekti tühistamine).
Elluviimise tähtaeg: a) alates 31. detsembrist 2018; b) 31. detsember 2018 ja 31. detsember 2020; c)
ja d) 31. detsember 2018.
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Projektide tulemuslikkuse järelevalve oli puudulik, kuna projekte ei olnud komisjoni
tulemustele suunatud järelevalve raamistiku abil valitud, ja näitajad olid kohati
asjassepuutumatud või ebausaldusväärsed või neile ei olnud lisatud asjaomast alusnäitajat
(punkt 39).
4. selgitus. Parandada projektide tulemuslikkuse järelevalvet
Komisjon peaks laiendama ELi Türgis rahastatavaid tegevusi käsitlevate tulemustele suunatud
järelevalve aruannete katvust ning parandama oma projektinäitajate asjakohasust ja usaldusväärsust,
lisades vajaduse korral lähteandmed.
Elluviimise tähtaeg: alates 2018. aastast.

Muret tekitab ka asjaolu, et programmitöös ja rakendamises esinenud sagedaste
viivituste tõttu oli IPA märkimisväärselt ajakavast maas. Viivituste tagajärjel vähendati
rahastamist ja aega, mis oli Türgi ametiasutustele ette nähtud järgmiste IPA II eelarvete ja
projektide rakendamiseks, ning see põhjustab veelgi suuremaid viivitusi projektidega seotud
hangetes ja lepingute sõlmimises. Viivituste põhjused olid teada: mõningate projektitaotlusi
koostavate ministeeriumide kehv haldussuutlikkus, valdkondliku lähenemisviisi juurutamine
ja tööjõu liiga suur voolavus rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalituses, mis haldab
enamikku Türgis kasutatavatest IPA vahenditest (punktid 46–51).
5. soovitus. Vähendada tegemata tööde hulka, kohaldades valikuliselt eelarve kaudset täitmist
IPA II raames peaks komisjon valikuliselt kohaldama eelarve kaudset täitmist, võttes arvesse
kaasatud vahendite suurust, Türgi ametiasutuste koostatavate ja hankelepingutega kaetavate
projektide keerukust ning rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalituse suutlikkust.
Elluviimise tähtaeg: Järk-järgult, alustades kohe.
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III auditikoda, mida juhib kontrollikoja liige Karel PINXTEN, võttis käesoleva aruande vastu
6. veebruari 2018. aasta koosolekul Luxembourgis.
Kontrollikoja nimel

president
Klaus-Heiner LEHNE

1

I LISA
Peamised sündmused ELi ja Türgi suhete mõistmiseks
1950
1954
1959
1963
1987
1995
1999
2001
2005
2006

2010

2011

2013

2014

2016

13. aprill – Türgi saab Euroopa Nõukogu liikmeks
18. mai – Türgi ratifitseerib Euroopa inimõiguste konventsiooni
31. juuli – Türgi taotleb ühinemist Euroopa Majandusühendusega
12. september – Türgi kirjutab alla assotsieerimislepingule Euroopa
Majandusühendusega, mis avab talle juurdepääsu ühenduse (ja hiljem liidu)
programmidele
14. aprill – Türgi taotleb Euroopa Majandusühenduse liikmesust
31. detsember – jõustub ELi-Türgi tolliliidu leping
12. detsember – nõukogu kinnitab Türgi kandidaatriigi staatuse
24. märts – nõukogu võtab vastu esimese ühinemispartnerluse Türgiga;
viimane võetakse vastu 18. veebruaril 2008
3. oktoober – Türgi ühinemisläbirääkimised algavad ametlikult
12. juuni – Türgi esimene peatükk avatakse läbirääkimisteks (25: teadus- ja
uurimistegevus)
september — Türgi parlament muudab põhiseadust, et muuta sõjavägi
tsiviilkohtu ees vastutavamaks ning suurendada seadusandja volitusi
kohtunike ametisse nimetamiseks. Referendumivastaste kriitika kohaselt oli
see sõjaväe ja kohtusüsteemi sõltumatuse vähendamine
detsember — kuna alates 2006. aastast on avatud vaid 13 peatükki, kiidab
nõukogu heaks positiivse tegevuskava, mille eesmärk on anda
ühinemisläbirääkimistele uut hoogu
mai – Istanbuli Gezi pargis toimunud protestide tagajärjel vahistatakse paljud
Türgi kodanikud kahtlustatavana terroriorganisatsiooni kuulumises
17. ja 25. detsember – nelja ministrit, kabinetiliikmete sugulasi ning mitmeid
riigiametnikke ja ärimehi süüdistatakse suurkorruptsioonis; järgneb ulatuslik
prokuröride, kohtunike ja politseiametnike üleviimine ja vallandamine
14. detsember – pärast kooskõlastatud õiguskaitsemeetmete võtmist
peetakse kinni tuntud Türgi ajakirjanikud ja meedia esindajad
30. juuni – 16. peatükk avatakse läbirääkimisteks (33: rahandus- ja
eelarvesätted)
15. juuli – sõjalise riigipöördekatse käigus saab surma 241 inimest ja
vigastada 2196. Türgi peab ebaõnnestunud riigipöördekatse eest vastutavaks
Güleni liikumist, mida riik nimetab terroriorganisatsiooniks
9.–10. detsember – Veneetsia komisjon võtab vastu arvamused, milles
tuntakse tõsist muret erakorralise seisukorra dekreet-seaduste laialdase
kasutuse üle

2

2017

10. ja 11. märts – Veneetsia komisjon võtab vastu arvamused, milles
tuntakse tõsist muret põhiseaduse muudatuse üle, mis puudutab volituste
üleandmist vabariigi presidendile, samuti ajakirjandusvabaduse suhtes
erakorralise seisukorra dekreet-seaduste laialdase kohaldamise üle
16. aprill — uue põhiseaduse teemalisel referendumil hääletab enamus selle
poolt, et muuta Türgi parlamentaarne demokraatia presidendisüsteemiks

Allikas: Euroopa Kontrollikoda komisjoni teabe põhjal.
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II LISA
Türgi ELiga ühinemise läbirääkimiste seis
Peatükk

Pealkiri

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kaupade vaba liikumine
Töötajate liikumisvabadus
Asutamisõigus ja teenuste osutamise vabadus
Kapitali vaba liikumine
Riigihanked
Äriühinguõigus
Intellektuaalomandiõigus
Konkurentsipoliitika
Finantsteenused
Infoühiskond ja meedia
Põllumajandus ja maaelu areng
Toiduohutus, veterinaar- ja fütosanitaarpoliitika
Kalandus
Transpordipoliitika
Energia
Maksustamine
Majandus- ja rahapoliitika
Statistika
Sotsiaalpoliitika ja tööhõive
Ettevõtlus- ja tööstuspoliitika
Üleeuroopalised võrgud
Regionaalpoliitika ja struktuurivahendite
koordineerimine
Kohtusüsteem ja põhiõigused
Õigus, vabadus ja turvalisus
Teadus ja teadusuuringud
Haridus ja kultuur
Keskkond ja kliimamuutused
Tervise- ja tarbijakaitse
Tolliliit
Välissuhted
Välis-, julgeoleku- ja kaitsepoliitika
Finantskontroll
Rahandus- ja eelarvesätted
Institutsioonid
Muud teemad

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Allikas: Euroopa Komisjon, 2017.

Ühinemisläbirääkimiste
seis
Avamata
Avamata
Avamata
Avatud
Avamata
Avatud
Avatud
Avamata
Avamata
Avatud
Avamata
Avatud
Avamata
Avamata
Avamata
Avatud
Avatud
Avatud
Avamata
Avatud
Avatud
Avatud
Avamata
Avamata
Suletud
Avamata
Avatud
Avatud
Avamata
Avamata
Avamata
Avatud
Avatud
Avamata
Avamata

1

III LISA
IPA valdkonnad Türgis koos eraldistega, eraldiste kogusumma protsendimäär ja valitud
prioriteetsete valdkondade lepingujärgsed summad
IPA I (2007–2013)
(eurodes)
Komponendid
Üleminekuabi ja institutsioonide
väljaarendamine (I)
Piirkondlik ja piiriülene koostöö (II)
Regionaalareng (III)
Inimressursside arendamine (IV)
Maaelu areng (V)
Kõik kokku

Õigusriigi põhimõte
Valitsemistava
Muu

Eraldatud
548 702 551
681 747 546
388 179 777
7 000 000
1 626 891 869
455 055 077
873 890 000
4 581 466 820

% eraldatud
Võetud kohustused
11,98%
452 341 541
14,88%
649 386 948
8,47%
0,15%
35,51%
9,93%
395 641 762
19,07%
100%

IPA II (2014–2020)
(eurodes)
Valdkonnad
Õigusriik ja põhiõigused
Valitsemistava ja demokraatia
Energia
Põllumajandus
Transport
Keskkond
Konkurentsivõime ja innovatsioon
Haridus, tööhõive ja sotsiaalpoliitika
Territoriaalne ja piirkondlik koostöö
Kõik kokku

Eraldatud
624 900 000
956 500 000
93 500 000
912 200 000
442 800 000
644 600 000
344 400 000
435 000 000
36 995 265
4 490 895 265

Märkus: käesolevaks auditiks valitud osad on esitatud rohelisel taustal.
Allikas: Euroopa Komisjoni andmed seisuga 30.9.2017.

Võetud kohustused
44 793 588
21,30%
170 771 646

% eraldatud

13,91%

2,08%
20,31%
9,86%
14,35%
7,67%
9,69%
0,82%

100%

0

1

IV LISA
Ülevaade auditeeritud IPA I projektidest
Nr

1

Võetud kohustuste
summa
(eurodes)

Projekt
Demineerimise abil toimuv sotsiaalmajanduslik areng ja Türgi
idapiiril piirivalve suutlikkuse suurendamine, I ja II etapp

65 481 515

Makstud
summa
(eurodes)

ära kasutatud
(makstud /
lepingutega

43 452 609

Valdkond

Komponent Projekti algus

Kavandatud
lõpp

Pikendatud
kuni

Projekti tegelik
lõppkuupäev

I etapp

29.5.15

29.5.17

15.12.17

II etapp

66%

Õigusriigi
põhimõte

10.12.15

15.3.17

31.12.18

7.5.13

15.2.15

30.10.15

2

Paremad suhted massimeedia ja kohtusüsteemi vahel

1 615 000

1 453 500

10:49%

Õigusriigi
põhimõte

3

Tsiviiljärelevalve parandamine Türgis, II etapp

3 800 000

3 433 935

90%

Õigusriigi
põhimõte

27.7.12

27.7.14

27.3.15

4

Türgi kriminaalõigussüsteemi tulemuslikkuse parandamine

3 220 000

2 534 872

79%

Õigusriigi
põhimõte

12.3.12

12.12.14

12.12.14

5

Rahapesu- ja terrorismi rahastamise vastase võitluse
tulemuslikkus

2 493 879

2 341 879

94%

Õigusriigi
põhimõte

76 610 394

53 216 795

69%

6

Türgi riikliku eelarvevahendite käsutaja büroo institutsioonilise
suutlikkuse suurendamine IPA rakendamisega seotud
ülesannete puhul

220 607

192 506

87%

7

Mitteametliku tööhõive vastane võitlus ja Türgi maksuameti
haldussuutlikkuse suurendamine

2 569 950

1 027 980

8

Türgi kodanikuühiskonna arendamise ning kodanikuühiskonna ja
avaliku sektori koostöö tugevdamine
(I komponent)

3 757 500

9

Kohalik investeeringute kavandamise suutlikkus

1 714 500

Õigusriigi põhimõte kokku

10

Türgi tolliasutuste kaasajastamine, VIII

7 083 015

Valitsemistava kokku

Mestimine

2.3.15

2.3.17

Tarned

16.12.15

30.7.16

30.7.16

Valitsemistava

21.1.16

7.9.16

7.9.16

40%

Valitsemistava

21.3.16

21.2.18

3 473 908

92%

Valitsemistava

1.6.12

26.11.14

1 714 500

100%

Valitsemistava

1.11.14

3.11.16

Mestimine 1

21.12.15

16.6.16

Mestimine 2

21.12.15

20.9.17

Mestimine 3

8.12.15

8.6.16

Teenused 1

8.2.16

8.2.18

4 856 998

69%

15 345 572

11 265 892

73%

Valitsemistava

11

Rõivasektori koolituse ja ettevõtluse algatus

2 517 049

1 482 684

59%

Inimressursid

12

Ankara ettevõtluskeskkonna arendamine ja parendamine
noorte tööhõive suurendamiseks

2 086 710

1 059 219

51%

Inimressursid

13

Ametliku tööhõive edendamine paremate suuniste ja kontrolli
abil

14

Töötajate ja tööandjate suutlikkuse suurendamine info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiate abil

15

Sotsiaalse kaasamise edendamine tihedalt romadega asustatud
aladel

4 179 877

2 392 321

4 094 551

98%

964 321

40%

8 440 644

3 912 423

46%

Inimressursid kokku

19 616 600

11 513 198

59%

Kõik kokku

111 572 566

75 995 885

68%

Inimressursid

Inimressursid

Inimressursid

1.8.17

1.12.15

1.12.15

3.11.16
16.6.16
20.11.17
8.6.16

7.3.16

6.9.17

6.9.17

Tarned

7.9.15

17.9.16

17.9.16

Teenused

20.1.16

19.9.17

19.9.17

Tarned

31.5.16

27.9.16

16.1.17

Teenused

27.6.16

27.10.17

27.10.17

Tarned

11.1.16

29.3.17

15.5.17

Teenused

16.9.14

15.9.16

15.10.16

Tarned

26.3.14

26.7.14

17.12.15

17.8.17

Tarned

22.6.16

20.10.16

Teenused

9.11.15

8.11.17

Tarned

20.10.15

1.4.16

Viivitused

1.8.17

Teenused 2

Teenused

Väljundid

13.11.14
17.10.17

17.10.17
15.12.16

2.11.16

Allikas: seisuga 30.9.2017 olemasolevatel Euroopa Komisjoni andmetel ja arvandmetel põhinev
kontrollikoja analüüs.
Väljundid

Viivitused

Jätkusuutlikkus

Saavutatud

Kaks kuud või vähem

Tõenäoline

Osaliselt saavutatud
Ei saavutatud

Üle kahe kuu, kuid
vähendatud
Üle kahe kuu,
vähendamata

Ohus
Ebatõenäoline

Rakendamisetapis ei olnud võimalik hinnata

Projekti tegelik lõpukuupäev lepingujärgne lõpp (valmimis-, aegumis- või eeldatav
valmimiskuupäev).

Jätkusuutlikkus

1

V LISA
Türgis 2017. aastal tehtud auditiintervjuude nimekiri
Külastused

Külastatud asutuse nimi

13. märts

ELi delegatsioon, saadik ja erinevad üksused

14. märts

Euroopa Liidu asjade ministeerium, saadik / riiklik IPA koordinaator ja
finantskoostöö direktoraat

14. märts

Türgi riigikontroll, riigikontrolör

15. märts

Siseministeerium, Euroopa Liidu asjade ja välissuhete osakond

15. märts

Siseministeerium (piirihaldusamet, Türgi Miinivastase Tegevuse Keskus), koos
kaitseministeeriumi delegaatidega

15. märts

UNDP (projektijuhtimise osakond)

15. märts

Euroopa Liidu asjade ministeerium, kodanikuühiskonna rühm

15. märts

Siseministeerium, strateegia väljatöötamise üksus

16. märts

Justiitsministeerium (erinevad osakonnad)

16. märts

Euroopa Nõukogu (projektijuhtimise osakond)

16. märts

Rahandusministeerium, maksuhaldus

16. märts

Riigikassa kontrolöride nõukogu, IPA auditeerimisasutus

17. märts

Riigikassa allsekretariaat, IPA rahastamise ja lepingute sõlmimise kesktalitus

17. märts

Türgit hindava juhtimistavade ja haldussuutlikkuse parandamise
toetusprogrammi (SIGMA) kõrgetasemeline nõustajate rühm

17. märts

Riigikassa allsekretariaat, IPA siseriiklik eelarvevahendite käsutaja

20. märts

Peaministri kabineti inspekteerimisbüroo, pettustevastase võitluse
koordineerimistalitus

20. märts

Tolli- ja kaubandusministeerium, ELi ja välissuhete peadirektoraat ning
tollieeskirjade jõustamise peadirektoraat

20. märts

Töö- ja sotsiaalkindlustuse ministeeriumi ELi ja finantsabi direktoraat

20. märts

Ankara arenguagentuur

21. märts

Maailmapank

21. märts

Sotsiaalkindlustusasutus

21. märts

Lähis-Ida Tehnoloogiaülikool

21. märts

Pere- ja sotsiaalpoliitika ministeerium

21. märts

Rahandusministeerium (finantskuritegude uurimisamet), koos Türgi pankade
reguleerimise ja järelevalveameti esindajatega

22. märts

Musta mere idaosa arenguagentuur Trabzonis

22. märts

Riiklik hariduskeskus Giresunis

22. märts

Arenguministeerium

22. märts

ELi delegatsioon

23. märts

Istanbuli sotsiaalteenuste keskus

Allikas: kontrollikoda. Kui ei ole teisiti märgitud, toimusid kõik külastused Ankaras.
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VI LISA
IPA I raames toimuv kaudne eelarve täitmine

IPA I

Komisjon
Programmitöö, eel- ja järelkontrollid,
järelevalve, hindamine, auditeerimine

Euroopa Liidu asjade ministeerium

Riigikassa

Pädev akrediteeriv
ametnik

Akrediteerimine,
kontroll,
järelevalve

Riiklik
eelarvevahendite
käsutaja

Riiklik IPA koordinaator
Koordineerimine,
järelevalve

Auditeerimine

Auditeeri
misasutus

Tegevstruktuur

Rahastamise ja lepingute
Programmi
eelarvevahendite
sõlmimise
kesktalitus
käsutaja
Komponent I

Töö- ja sotsiaalpoliitika
ministeerium

Komponent II

Hanked, lepingute sõlmimine,
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KOMISJONI VASTUSED EUROOPA KONTROLLIKOJA ERIARUANDELE
„ELi ÜHINEMISEELNE ABI TÜRGILE: SIIANI ON TULEMUSED
TAGASIHOIDLIKUD“
TÄHELEPANEKUD
3. selgitus. Ajakirjandusvabaduse toetamiseks antud IPA vahendid (2007–2016)
Komisjon märgib, et demokraatia ja õigusriigi toetamiseks ettenähtud soovituslik eraldis aastateks
2014–2020 on 35 % IPA II vahenditest. Põhiõigused, sealhulgas ajakirjandusvabadus, kuuluvad
selgelt prioriteetide hulka, kuid sellekohased projektid ei ole veel alanud, kuna kogu IPA II
rakendamise algus jäi venima. Komisjon soovib rõhutada, et IPA ei ole ainus ajakirjandusvabaduse
toetamise vahend, vaid seda toetatakse ka demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi
ning mitut riiki hõlmava kodanikuühiskonna naabrusrahastuga. Näiteks 2013.–2016. aastal viidi
demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi raames ellu seitset Türgile suunatud
meediaprojekti.
9. selgitus. Paremad suhted massimeedia ja kohtusüsteemi vahel (projekt nr 2)
Komisjon märgib, et tulemustele suunatud järelevalve aruanded annavad ülevaate projekti
eluviimise edusammudest teatava ajahetke seisuga.
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
1. soovitus. IPA vahendeid seatud eesmärkide raames paremini suunata
Komisjon nõustub selle soovitusega.
Komisjon võtab elluviimise tähtaja teadmiseks ja kaalub poliitiliste suuniste raames 2018. aasta
programmitöö perioodi vahendite ümbersuunamist.
Komisjon märgib, et edusammud sellistes tundlikes valdkondades ei sõltu üksnes IPA
eraldatavatest vahenditest, vaid eelkõige Türgi ametiasutuste poliitilisest tahtest.
2. soovitus. Parandada valdkondliku lähenemisviisi hindamisi
Komisjon nõustub selle soovitusega.
3. soovitus. Suurendada tingimuslikkuse kasutust
Komisjon nõustub selle soovitusega.
4. soovitus. Parandada projektide tulemuslikkuse järelevalvet
Komisjon nõustub selle soovitusega.
5. soovitus. Vähendada tegemata tööde hulka, kohaldades valikuliselt eelarve kaudset täitmist
Komisjon nõustub selle soovitusega.

Sündmus

Kuupäev

Auditiplaani vastuvõtmine / auditi algus

17.1.2017

Aruande projekti ametlik saatmine komisjonile (või mõnele teisele
auditeeritavale)
Aruande lõplik vastuvõtmine peale ärakuulamismenetlust

7.12.2017

Komisjoni (või mõne teise auditeeritava) vastuste saamine kõigis
keeltes

8.3.2018

6.2.2018

Peamise välispoliitilise partneri ja ELi liikmesuse
kandidaatriigina on Türgi peamine ELi abi saaja väljaspool
ELi. Kontrollikoda auditeeris 3,8 miljardi euro ulatuses
õigusriigi, valitsemistava ja inimressursside valdkonnas
antud ühinemiseelse abi tulemuslikkust. Leiti, et abi oli
üldiselt hästi kavandatud ja projektide väljundid
saavutatud. Peamiselt poliitilise tahte puudumise ja selle
tõttu, et komisjon kasutas tingimuslikkust vähe, on ELi
abiga mõningaid põhivajadusi aga ebapiisavalt käsitletud
ja saadud tulemuste jätkusuutlikkus on sageli ohus.
Seepärast on kontrollikoda arvamusel, et rahastamise
tulemuslikkus on vähene, ning esitab paranduste
tegemiseks mitmeid soovitusi, nagu vahendite parem
suunamine ja tingimuslikkuse suurem kasutus.
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